
 

 

Bilag 1 – kongelig anordning der skal sætte dele af sundhedsloven i kraft for Færøerne 

 

 

 

 

 

Bemærkninger 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Gældende ret på Færøerne 

Færøerne har overtaget lovgivningskompetencen på dele af sundhedsområdet ved lov nr. 316 af 17. 

maj 1995 om Sundhedsvæsenet på Færøerne. Ved denne rammelov fik Færøerne hjemmel til at fast-

sætte regler om sundhedsvæsenets opgaver, ydelser og administration, herunder regler om sygehus-

væsen, kommunelægeordning, sundhedsplejeordning, hjemmesygeplejeordning, skolelægeordning, 

tandplejeordning og sygeforsikring. 

 

Rammeloven er udfyldt med disse love: lagtingslov om hjemmesygepleje, 1997, lagtingslov om børne- 

og ungdomstandpleje 1998, lagtingslov om kommunelægeordning, 1999, lagtingslov om forbud mod 

dopingmidler, 2004, lagtingslov om sygehusvæsen, 2005, lagtingslov om forebyggende sundhedsord-

ninger for børn og unge, 2005, lagtingslov om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme, 

2007, lagtingslov om offentlig sygesikring, 2009. 

 

Store dele af ovenfornævnte love på sundhedsområdet i Danmark blev inkorporeret i Sundhedsloven 

i 2005. Eftersom Færøerne har overtaget lovgivningskompetencen på ovenfornævnte områder, og 

bestemmelserne herom heller ikke er omfattet af anordningsbestemmelsen i sundhedsloven, er det 

ikke muligt at sætte disse dele af sundhedsloven i kraft for Færøerne. 

 

Udover ovenfornævnte love på sundhedsområdet, er der regler gældende på Færøerne om bl.a. pa-

tienters retstilling, ligsyn, obduktion, transplantation, tilsyn m.v. Færøerne har ikke overtaget lovgiv-

ningskompetencen på disse områder. I dag er disse forhold reguleret i fire forskellige kongelige an-

ordninger: 

 

Lov om patienters retstilling der er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 827 af 30. sep-

tember 2002. 

 

Lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. der er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anord-

ning 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. 

 

Siden anordningerne blev sat i kraft for Færøerne, er der i Danmark vedtaget en samlet sundhedslov 

lov nr. 5464 af 24. juni 2005, hvori bl.a. ovenstående nævnte love, der er sat i kraft for Færøerne ved 

kongelig anordning, er indarbejdet, hvorfor de enkelte love er ophævet i dansk ret. 

 

De nævnte kongelige anordninger er sat i kraft for Færøerne over en længere årrække, og indholdet i 

flere af anordningerne er helt eller delvist forældet. Det er imidlertid ikke muligt for Færøerne at 
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ajourføre disse anordninger, eftersom de danske love, der er hjemmelsgrundlaget for anordningerne, 

er ophævet i dansk ret. 

 

Formålet med anordningen er derfor at samle bestemmelserne i de relevante anordninger, der er 

gældende for Færøerne, i én sundhedslov og samtidig ajourføre lovgivningen.  

 

Derfor har Færøerne ønsket, at dele af sundhedsloven sættes i kraft for Færøerne ved kongelig an-

ordning. Færøerne har ønsket, at følgende bestemmelser i sundhedsloven sættes i kraft for Færøerne 

ved kongelig anordning, jf. sundhedslovens § 278: 

 

- §§ 5-6 (definitioner) 

- §§ 13- 48 (patienters retstilling) 

- §§ 52 – 56 (transplantation) 

- §§ 176 – 192 (ligsyn og obduktion) 

- §§ 198 – 201 (Patientsikkerhed) 

- §§ 212 – 214, 215, 218, 220 og 222 (Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og 

Statens Serum Institut) 

 

Denne kongelige anordning omfatter områder, der hidtil har været reguleret i følgende regelsæt:  

 

- kongelig anordning nr. 634 af 20. juli 1995 om ikrafttræden på Færøerne af lov om sund-

hedsvæsenets centralstyrelse,  

 

- kongelig anordning nr. 633 af 20. juli 1995 om ikrafttræden af lov om embedslægeinstituti-

oner m.v., 

 

- kongelig anordning nr. 827 af 30. september 2002 om ikrafttræden af lov om patienters 

retstilling, og 

 

- kongelig anordning nr. 268 af 20. april 2001 om ikrafttræden af lov om ligsyn, obduktion og 

transplantation m.v. 

 

De nævnte anordninger foreslås derfor ophævet, samtidig med denne anordning træder i kraft.  

 

2. Anordningens indhold 

 

2.1. Struktur  

Alle fælles bestemmelser om patienters retstilling er samlet i et afsnit (afsnit III) og indeholder bl.a. 

regler om patientkreds, patienters medinddragelse i beslutninger (samtykke), sundhedspersonens an-

svar, selvbestemmelse i særlige tilfælde, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og andre 

indgreb i selvbestemmelsen, selvbestemmelse over biologisk materiale. Desuden indeholder afsnittet 

regler om aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger (både elek-

troniske og ikke elektroniske helbredsoplysninger) og transplantation. 

 

Afsnit XIII indeholder regler om ligsyn og obduktion. 

 

Kapitel 61 indeholder regler om patientsikkerhed, herunder reglerne for rapportering af utilsigtet 

hændelser. 

 

Kapitel 66 indeholder regler for Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsopgaver, 

kompetencer og formål. 

 

Kapitel 67 indeholder en bestemmelse for Statens Serum Institut formål, opgaver og kompetencer. 
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Endelig er der et kapitel 83 om straffebestemmelser og et kapitel 84 om overgangs- og ikrafttrædel-

sesbestemmelser.  

 

2.2. Datatilsynet 

 

Når der i anordningen står anført ”Datatilsynet”, forstås det færøske Datatilsyn, når det drejer sig 
om færøske forhold og færøsk lovgivning. Tilsvarende forstås fortolkes det som det danske Datatil-
syn, når det drejer sig om danske forhold og dansk lovgivning.  
  

3. Lovændringer, der ikke kan sættes i kraft på nuværende tidspunkt, men som ønskes sat i 

kraft senere 

 

§ 37 og § 38 

§§ 37 og 38 vedrører reglerne om aktindsigt i patientjournaler. Ordlyden af § 37 og § 38 i denne kon-

gelige anordning er den ”oprindelige” ordlyd af bestemmelserne, da hovedloven af sundhedsloven 

blev vedtaget, jf. lov nr. 5464 af 24. juni 2005. Imidlertid er § 37 og § 38 delvist ændret i dansk ret, jf. 

lov nr. 1521 af 27. december 2009, og det fremgår af § 4 i denne ændringslov, at ændringerne ikke 

kan sætte i kraft for Færøerne.  

 

De færøske myndigheder har givet udtryk for, at man ønsker, at ændringerne til § 37 og § 38, jf. lov 

nr. 431 af 8. maj 2007, kan sættes i kraft for Færøerne. Det kræver imidlertid en dansk lovændring af 

§ 4 i lov nr. 605 af 14. juni 2011. Det er aftalt mellem Heilsu- og innlendismálaráðið og Sundheds- og 

Ældreministeriet, at man vil arbejde på, at det bliver muligt at sætte ændringerne til § 37 og § 38, jf. 

lov nr. 431 af 8. maj 2007, i kraft for Færøerne.  

 

Færøerne har dog vurderet, at der ikke er noget til hinder for, at § 37 og § 38 sættes i kraft for Færø-

erne i den udformning, som fremgår af denne kongelige anordning. Baggrunden herfor er, at ordlyden 

af bestemmelserne er identisk med bestemmelserne §§ 20-22 i lov om patienters retstilling, som er 

sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 827 af 30. september 2002. Der sker derfor ikke 

en ændring i gældende ret på Færøerne.  

 

§ 42a og b 

§§ 42 a og b vedrører reglerne om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse 

med behandling af patienter. Ordlyden af § 42 a og b i denne kongelig anordning er ikke fuldstændig 

enslydende med bestemmelsernes ordlyd i denne danske sundhedslov, bl.a. er der forskel på person-

kredsen omfattet af bestemmelserne. Det skyldes, at der i dansk ret er vedtaget en række ændrings-

love til bestemmelserne bl.a. i 2011, jf. lov nr. 605 af 14. juni 2011, hvor bl.a. personkredsen, omfattet 

af § 42a, stk. 1, blev udvidet til også at omfatte jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, so-

cial- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulanceredder med særlige kompetencer. Imidlertid 

fremgår det af § 3 i ændringslov nr. 605 af 14. juni 2011, at disse ændringer til § 42a ikke kan sættes i 

kraft for Færøerne.  

 

De færøske myndigheder har givet udtryk for, at man ønsker, at ændringerne til § 42a og b, jf. lov nr. 

605 af 14. juni 2011, kan sættes i kraft for Færøerne. Det kræver imidlertid en dansk lovændring af § 

3 i lov nr. 605 af 14. juni 2011. Det er aftalt mellem Heilsu- og innlendismálaráðið og Sundheds- og 

Ældreministeriet, at man vil arbejde på, at det bliver muligt at sætte ændringerne til § 42 a og b, jf. 

lov nr. 605 af 14. juni 2011, i kraft for Færøerne.  

 

Færøerne har dog vurderet, at der ikke er noget til hinder for, at § 42 a og b sættes i kraft for Færøerne 

i den udformning, som fremgår af denne kongelige anordning. 

 

§ 52 

§ 52 vedrører reglerne om transplantation fra levende personer. Ordlyden af § 52 i denne kongelige 

anordning er ikke fuldstændig enslydende med bestemmelsens ordlyd i den danske sundhedslov. Det 
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skyldes, at § 52 er ændret i dansk ret, jf. lov nr. 653 af 12. juni 2013, men denne ændring kan ikke 

sætte i kraft for Færøerne, jf. § 4, stk. 1 i lov nr. 653 af 12. juni 2013. 

 

Færøerne har givet udtryk for, at man ønsker, at ændringerne til § 52, jf. lov nr. 653 af 12. juni 2013, 

kan sættes i kraft for Færøerne. Det kræver imidlertid en dansk lovændring af § 4 i lov nr. 653 af 12. 

juni 2013. Det er aftalt mellem Heilsu- og innlendismálaráðið og Sundheds- og Ældreministeriet, at 

man vil arbejde på, at det bliver muligt at sætte ændringerne til § 52, jf. lov nr. 653 af 12. juni 2013, i 

kraft for Færøerne.  

 

Færøerne har dog vurderet, at der ikke er noget til hinder for, at § 52 sættes i kraft for Færøerne i den 

udformning, som fremgår af denne kongelige anordning. Baggrunden herfor er, at ordlyden af be-

stemmelsen er identisk med § 13 i lov nr. 4012 af 13. juni 1990 om ligsyn, obduktion og transplanta-

tion, som er sat i kraft for Færøerne, jf. kongelig anordning nr. 268 af 20. april 2001. Der sker derfor 

ikke en ændring i gældende ret på Færøerne.  

 

4. Ændringer i forhold til gældende ret på Færøerne 

 

4.1. Definition af behandling og sundhedsperson 

Definitionen af begreberne behandling og sundhedsperson er enslydende med definitionerne med 

gældende ret på Færøerne, dog med den ændring, at fødselshjælp er tilføjet til definitionens be-

stemmelsen for behandling. 

 

4.2. Patienters retstilling 

Det bemærkes indledningsvist, at bestemmelserne om patienters retstilling i denne kongelige anord-

nings afsnit III næsten er en videreførelse af gældende ret (lov om patienters retstilling) på Færø-

erne. Der er dog foretaget enkelte ændringer og tilføjet nye bestemmelser i afsnittet. Det drejer sig 

om følgende: 

 

Anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsen 

I gældende lovgivning på Færøerne er der ikke fastsat regler om anvendelse af personlige alarm- og 

pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. I kapitel 6a i denne kongelig anordning 

bliver der fastsat regler om sundhedspersonernes mulighed for at foretage indgreb i patienters selv-

bestemmelsesret med henblik på at kunne yde den bedst mulige omsorg og beskyttelse af patienten 

for at sikre, at indgreb over for patienter sker inden for en nærmere fastsat retlig ramme. 

 

Ved at sætte disse regler i kraft for Færøerne, giver det sundhedspersonalet mulighed for at an-

vende personlige alarm- og pejlesystemer f.eks. GPS, for at lokalisere indlagte midlertidigt eller va-

rigt inhabile patienter, og for i helt særlige tilfælde fysisk at kunne tilbageholde eller tilbageføre 

disse patienter til sygehusafdelingen, hvis de har forladt eller er ved at forlade afdelingen. Reglerne 

vil derfor få betydning for f.eks. demente patienter, hjerneskadede, udviklingshæmmede, konfuse 

ældre og andre patienter, der på grund af en midlertidig eller varig inhabilitet ikke kan give et infor-

meret samtykke og risikerer at komme til skade ved at forlade sygehusafdelingen. 

 

Endelig er der bestemmelser om journalførings- og indberetningspligt af de foretagne indgreb i selv-

bestemmelsesretten samt bestemmelser om klageadgang. 

 

Selvbestemmelse over biologisk materiale 

I gældende lovgivning på Færøerne er der ikke fastsat regler om selvbestemmelse over biologisk ma-

teriale.  

 

I kapitel 7 i denne kongelige anordning foreslås der fastsat regler for selvbestemmelse over biologisk 

materiale. En patient kan beslutte, at biologisk materiale, som patienten afgiver eller har afgivet i 

forbindelse med behandling, kun må anvendes til behandling af den pågældende og til formål, der 
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har en umiddelbar tilknytning hertil. Patientens beslutning registreres i Vævsanvendelsesregisteret, 

men patienten har mulighed for at tilbagekalde sin beslutning ved at framelde sig registeret. 

 

For at en person kan tilmelde sig Vævsanvendelsesregisteret forudsætter det, at personen har et 

dansk CPR-nummer. Personer med bopæl på Færøerne har ikke et dansk CPR-nummer, men et fæ-

røsk P-tal med tre cifre. Såfremt personen, der ønsker at registrere sig, ikke har et dansk CPR-num-

mer, kan personen ved henvendelse til det danske CPR-kontor få tildelt et dansk administrativt CPR-

nummer, der kan benyttes til registrering i registeret. 

 

Det er muligt for de færøske myndigheder at benytte det danske vævsanvendelsesregister, men der 

kan også oprettes et færøsk register på Færøerne, jf. § 29, stk. 2, 1. pkt. i denne kgl. anordning. Det 

vil være sundheds-og ældreministeren der opretter et sådan færøsk register, jf. § 29, stk. 2, 1. pkt., 

men det er de færøske myndigheder, som vil være ansvarlige for et sådan færøsk register. 

 

I kapitel 7 er der også fastsat regler om opbevaring og videregivelse af afgivet biologisk materiale, 

regler om biologisk materiale, der afgives til private virksomheder, ret til destruktion og ret til udle-

vering af biologisk materiale. 

 

Transplantation  

Bestemmelserne om transplantation i sundhedsloven svarer til reglerne om transplantation i kap. 4 i 

anordning nr. 268 af 20. april 2001 om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og 

transplantation m.v. 

 

Dog er ordlyden af § 55, stk. 1 ikke enslydende med § 17, stk. 1 i lov om ligsyn, obduktion, men rets-

virkningen af bestemmelserne er ens. Forskellen er alene, at i § 55 i denne kongelig anordning er det 

præciseret, hvad der menes med ”dødfødte” personer. Ifølge § 55 defineres en dødfødt person, som 

et barn, der efter udgangen af 22. svangerskabsuge fødes uden at vise livstegn.  
 

Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med og efter behandling af patienter 

I gældende lovgivning på Færøerne er der i dag allerede regler om videregivelse af helbredsoplysnin-

ger m.v. i forbindelse med og efter behandling af patienter. Imidlertid er der nogle ændringer i § 41 i 

denne kongelige anordning i forhold til gældende ret på Færøerne. Der er bl.a. en udvidelse af, hvor-

når der kan ske videregivelse af oplysninger uden patientens samtykke, jf. § 41, stk. 2 , i denne kon-

gelige anordning. 

 

Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter 

På Færøerne er der i dag ikke fastsat regler om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. 

i forbindelse med behandling af patienter. I § 42 a-c i denne kongelig anordning er der fastsat regler 

om hvad, hvornår og hvem der kan indhente helbredsoplysninger m.v. i elektroniske systemer. 

 

Denne kongelig anordnings § 42a regulerer ikke indhentning af oplysninger fra manuelle (papirbase-

rede) patientjournaler. Den regulerer heller ikke oplysninger, der indgår i elektroniske systemer, og 

som videregives manuelt eller elektronisk, så længe der ikke er tale om en direkte onlineadgang. I 

disse situationer finder de øvrige bestemmelser i denne kongelig anordnings kapitel 9 anvendelse. 

 

Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende og læge vedrørende afdøde patienter 

Færøerne har i dag allerede regler for videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende og læge ved-

rørende afdøde patienter. I § 45, 1. pkt. i denne kongelige anordning er dog den ændring i forhold til 

gældende ret, at afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, kan 

få videregivet oplysningen, selvom afdødes pårørende ikke har fremsat begæring om at modtage op-

lysninger over for den pågældende læge.  
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4.3. Patientsikkerhed  

Af hensyn til forbedring af patientsikkerheden i sundhedsvæsnet foreslås det, at der fastsættes regler 

om rapportering af utilsigtede hændelser, som forekommer i forbindelse med behandling af patienter 

i sygehusvæsenet. Der er i dag ikke regler gældende på Færøerne vedr. utilsigtede hændelser. 

 

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der er en følge af behandling eller ophold på syge-

hus, og som ikke skyldes patientens sygdom, og som samtidig enten er skadevoldende eller kunne 

have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller på grund af andre omstændigheder ikke 

indtraf. Utilsigtede hændelser omfatter både på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl.  

 

Landslægen har ansvaret for, at der opbygges et administrativt system for rapportering af utilsigtede 

hændelser. 

 

4.4. Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed 

Anordningens kapitel 66 indeholder regler, der beskriver Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patient-

sikkerheds formål, opgaver, kompetencer og tilsynet med sundhedsvæsenet. 

Bestemmelserne regulerer områder, der tidligere fremgik af centralstyrelsesloven og embedslægelo-

ven, som er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 634 af 20. juli 1995 og nr. 633 af 20. 

juli 1995.  

 

I forhold til gældende ret på Færøerne er der bl.a. ændringer i reglerne for tilsyn. Reglerne i denne 

kongelige anordning bygger på et risikobaseret tilsyn. Det betyder i praksis, at styrelsens – på 

Færøerne Landslægens - gældende pligt til at foretage et reaktivt tilsyn præciseres og suppleres med 

en pligt til inden for nærmere bestemte rammer at foretage et generelt risikobaseret proaktivt tilsyn, 

så der samlet set kan udøves det mest mulige effektive tilsyn. Dermed vil iværksættelse af tilsynstiltag 

ikke alene bero på konkrete udefra kommende oplysninger om adfærd eller forhold, der ikke lever op 

til gældende krav, men også ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for 

patientsikkerheden.  

 

For nærmere oplysninger om det nye risikobaseret tilsyn, henvises til bemærkninger til lov nr. 656 af 

8. juni 2016. 

 

5. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for færøske og danske offentlige 

myndigheder i Færøerne 

 

Lovens ikrafttræden på Færøerne skønnes ikke at medføre større betydelige økonomiske og admini-

strative konsekvenser for færøske og danske offentlige myndigheder på Færøerne eller for private 

på Færøerne. 

 

6. Hvilke offentlige myndigheder eller andre har haft forslaget til udtalelse, og hvilke be-

mærkninger er fremsat i den forbindelse 

 

Høringsparter og høringssvar fremgår af rigslovsindstillingen til den kongelige anordning. 

 

7. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

Der henvises til bemærkninger til sundhedslovens enkelte bestemmelser, jf. lov nr. 546 af 24. juni 

2005, med senere ændringer (lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016).  

 

Der henvises i øvrigt til bemærkninger til ændringer foretaget i loven siden dens ikrafttræden: § 80 i 

lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love, § 1, nr. 2-12 og 23-

25, i lov nr. 1556 af 20. december 2006 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatnings-

adgang inden for sundhedsvæsenet og lov om apoteksvirksomhed, § 1, nr. 1-4 og 11, i lov nr. 431 af 

8. maj 2007 om ændring af sundhedsloven, § 1, nr. 1 i lov nr. 538 af 17. juni 2008 om ændring af 
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sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov 

om fødevarer, § 1 i lov nr. 288 af 15. april 2009 om ændring af sundhedsloven, § 2 og § 7 i lov nr. 

706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, 

lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og for-

skellige andre love, § 44 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvi-

denskabelige forskningsprojekter, lov nr. 607 af 14. juni 2011 om ændring af sundhedsloven, § 17 i 

lov nr. 151 af 28. februar 2012 om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige orga-

ner til transplantation, § 1, nr. 2, i lov nr. 601 af 18. juni 2012 om ændring af sundhedslovens og lov 

om Det Etiske Råd, § 1, nr. 14-15, i lov nr. 603 af 18. juni 2012 om ændring af sundhedsloven, § 2 i 

lov nr. 361 af 9. april 2013 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundheds-

faglig virksomhed og sundhedsloven, § 1 i lov nr. 519 af 26. maj 2014 om ændring af sundhedsloven, 

lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundheds-

personer og om sundhedsfaglig virksomhed, § 1, nr. 18 og 20 i lov nr. 129 af 16. februar 2016 om 

ændring af sundhedsloven, § 1 i lov nr. 383 af 27. april 2016 om ændring af sundhedsloven og lov 

om autorisations af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, og § 1, nr. 6-8 og 11-21 og 

24-26 i lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundheds-

personer og som sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love bestemmes. 

 

Følgende særfærøske tilføjelser og ændringer er foreslået i anordningsudkastet: 

 

Til § 18 

 

I § 18, stk. 4, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foretages, da 

det på Færøerne er Landslægen, der varetager opgaven. Landslægen er Styrelsen for Patientsikker-

heds repræsentant på Færøerne. 

 

Til § 21 

 

I § 21, stk. 1, nr. 3, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foreta-

ges, da det på Færøerne er Landslægen der varetager opgaven. Landslægen er Styrelsen for Patient-

sikkerheds repræsentant på Færøerne. 

 

Til § 27 

 De fleste kritisk syge færinger behandles i dag i Danmark. 

 
For at en person kan tilmelde sig livstestamenteregister forudsætter det, at personen har et dansk 

CPR-nummer. Personer med bopæl på Færøerne har ikke et dansk CPR-nummer, men et færøsk P-

tal med tre cifre. Såfremt personen, der ønsker at registrere sig, ikke har et dansk CPR-nummer, kan 

personen ved henvendelse til det danske CPR-kontor få tildelt et dansk administrativt CPR-nummer, 

der kan benyttes til registrering i registeret. 

 
Det er derfor muligt for de færøske myndigheder at benytte det danske livstestamenteregister, men 

der kan også oprettes et færøsk register på Færøerne, jf. § 27 i denne kongelige anordning. Det vil 

være sundheds-og ældreministeren der opretter et sådan færøsk register, jf. § 27, men det er de fæ-

røske myndigheder, som vil være ansvarlige for et sådan færøsk register. 

 

Til § 27c 

 

Det foreslås, at ”eller på et privat behandlingssted, som regionrådet har indgået overenskomst eller 

driftsoverenskomst med, jf. § 75, stk. 2 og 3” udgår af bestemmelsen. Baggrunden herfor er, at der 

ikke er hjemmel til at sætte sundhedslovens § 75, stk. 2 og 3, i kraft for Færøerne, eftersom sygehus-

området er overtaget af Færøerne. Endvidere findes der i dag ikke privat sygehuse på Færøerne.  

 

Til § 27 f 
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§ 27 f, stk. 1, er tilrettet de færøske forhold, således at ethvert indgreb i selvbestemmelsesretten 

skal indberettes til Landslægen. Ændringen er foretaget, fordi Landslægen er overordnet ansvarlig 

for disse forhold på Færøerne. 

 

Til § 29 

 

For at en person kan tilmelde sig Vævsanvendelsesregisteret forudsætter det, at personen har et 

dansk CPR-nummer. Personer med bopæl på Færøerne har ikke et dansk CPR-nummer, men et fæ-

røsk P-tal med tre cifre. Såfremt personen der ønsker at registrere sig ikke har et dansk CPR-num-

mer, kan personen ved henvendelse til det danske CPR-kontor få tildelt et dansk administrativt CPR-

nummer, der kan benyttes til registrering i registeret. 

 

Det er muligt for de færøske myndigheder at benytte det danske vævsanvendelsesregister, men der 

kan også kan oprettes et færøsk register på Færøerne, jf. § 29, stk. 2, 1. pkt., i denne kgl. anordning. 

Det vil være sundheds-og ældreministeren der opretter et sådan færøsk register, jf. § 29, stk. 2, 1. 

pkt., men det er de færøske myndigheder, som vil være ansvarlige for et sådan færøsk register. 

 

Til § 30 

 

Når der i anordningen står anført ”Datatilsynet”, forstås det færøske Datatilsyn, når det drejer sig 
om færøske forhold og færøsk lovgivning. Tilsvarende forstås fortolkes det som det danske Datatil-
syn, når det drejer sig om danske forhold og dansk lovgivning.  
 

 

Til § 41 

 

§ 41, stk. 2, nr. 3 sættes ikke i kraft for Færøerne, eftersom der ikke er privatejede sygehuse på Fæ-

røerne, og derfor er bestemmelsen ikke relevant.  

 

Til § 54 

 

I § 54, stk. 1 og stk. 2, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen fore-

tages, da det på Færøerne er Landslægen, der varetager opgaven. Landslægen er Styrelsen for Pati-

entsikkerheds repræsentant på Færøerne. 

 

Til § 179 

 

I § 179, stk. 1, nr. 4, ændres ” lov om arbejdsskadesikring” med ”løgtingslóg um arbeiðsskaðatryg-

ging”, da det er løgtingslóg um arbeiðsskaðatrygging, som er gældende på Færøerne.  

 

Til § 180 

 

I § 180, stk. 2, nr. 2 og 3, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen fo-

retages, da det på Færøerne er Landslægen der varetager opgaven. Landslægen er Styrelsen for Pati-

entsikkerheds repræsentant på Færøerne. 

 

Til § 181 

 

I § 181, stk. 1 og 2, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foreta-

ges, da det på Færøerne er Landslægen, der varetager opgaven. Landslægen er Styrelsen for Patient-

sikkerheds repræsentant på Færøerne. 

 

Til § 182 
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I § 182, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres ”føres ud af landet” med ”føres ud af Færøerne”. Hensigten med 
ændringen er at præcisere, at liget ikke må føres ud af Færøerne. Betegnelsen inkluderer ikke Dan-
mark.  
 

Til § 186 

 

I § 186, stk. 2, 4. pkt., ændres ”Retsplejelovens § 910” med ”Retsplejelovens regler på dette om-

råde”. Ændringen foretages, fordi retsplejelovens § 910 er ophævet i den færøske Retsplejelov, 

hvorfor det foreslås, at der alene henvises generelt til Retsplejeloven. 

 

Til § 198 

 
I § 198, stk. 1, ændres ”Regionsrådet og kommunalbestyrelsen” med ”Sygehusvæsenet, Heilsutrygd, 
Almannaverkið, Apoteksverkið, selvejende institutioner og kommunalbestyrelsen eller det interkom-
munale fællesskab”. De utilsigtede hændelser skal rapporteres til en udenforstående myndighed, 
således at sundhedspersonale ikke rapporterer til deres egen ledelse på sygehusene. På Færøerne 
ønskes den samme ordning, som i Danmark.  
 

Eftersom der ikke er regioner på Færøerne foreslås det, at det er sygehusvæsenet, Heilsutrygd, Al-

mannaverkið, Apoteksverkið, selvejende institutioner og kommunalbestyrelsen eller det interkom-

munale fællesskab, der lokalt modtager, registrerer og analyserer rapporteringer om utilsigtede 

hændelser.  

 

Ved ”sygehusvæsenet” forstås de tre sygehuse på Færøerne, som er Landssygehuset, Klaksvig syge-

hus og Suderø sygehus. Disse modtager og registrerer hver for sig utilsigtede hændelser på deres 

sygehuse. Ved ”Heilsutrygd” forstås den offentlige sygesikring på Færøerne, som er oprettet ved lag-

tingslov og er en landsdækkende institution. Ved ”Almannaverkið” forstås socialforvaltningen og 

hjemmeplejen på Færøerne med dens institutioner. Ved ”Apoteksverkið” forstås apotekervæsenet 

på Færøerne. Ved ”selvejende institutioner” forstås de selvejende institutioner på Færøerne, der 

udøver sundhedsfaglig virksomhed og hvor sundhedspersoner arbejder, bl.a. institutionerne 

”Blákross” og ”Heilbrigdið”. Ved ”kommunalbestyrelsen” forstås kommunalbestyrelserne i de en-

kelte kommuner og ved ”det interkommunale fællesskab” forstås de interkommunale fællesskaber, 

der er etableret på Færøerne. 

 

Det foreslås, at den offentlige sygesikring indenfor sit område, modtager, registrerer og analyserer 

rapporteringer om utilsigtede hændelser. På Færøerne har kommunalbestyrelserne ansvaret for de 

dele af sundhedsområdet, der er lagt ud til kommunerne at administrere, herunder tandpleje og ple-

jehjem. Det foreslås, at kommunalbestyrelserne modtager og registrerer utilsigtede hændelser in-

denfor deres ansvarsområde. 
 

I § 198, stk. 2, 1. pkt., ændres ”regionen” med ”sygehusvæsenet”.  

 

I § 198, stk. 2, 2. pkt., ændres ”En hændelse, der er forekommet i den kommunale sundhedssektor, 

jf. afsnit IX, skal dog rapporteres til kommunen” med ”En hændelse, der er forekommet i den kom-

munale sundhedssektor, skal dog rapporteres til kommunen eller Heilsutrygd”. Den foreslåede æn-

dring er en konsekvensrettelse på baggrund af ændringerne til § 198, stk. 1. 

 

I § 198, stk. 3, ændres ”regionen eller kommunen” med ” sygehusvæsenet, Heilsutrygd, Almanna-

verkið, Apoteksverkið, selvejende institutioner kommunalbestyrelsen eller det interkommunale fæl-

lesskab. Den foreslåede ændring er en konsekvensrettelse på baggrund af ændringerne til § 198, stk. 

1. 
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Til § 199 

 

I § 199, stk. 1, er foretaget flere ændringer, således at det fremgår, at det er Landslægen, der modta-

ger rapporteringer om utilsigtede hændelser fra sygehusvæsenet, Heilsutrygd, Almannaverkið, Apo-

teksverkið, selvejende institutioner og kommunalbestyrelsen eller det interkommunale fællesskab  

og opretter et færøsk register herfor. Der fremgår endvidere, at det er Landslægen, der analyserer 

og videreformidler viden til sundhedsvæsenet på baggrund af de modtagne rapporteringer. Ændrin-

gen foretages, da det er Landslægen, der kender det færøske sundhedsvæsen. Endvidere bør det 

være Landslægen, der analyserer og videreformidler viden til det færøske sundhedsvæsen, når det 

er Landslægen, der modtager rapporteringerne om utilsigtede hændelser. 

 

Det foreslås, at § 199, stk. 1, 4. pkt., ikke sættes i kraft for Færøerne. Baggrunden herfor er, at læge-

middelloven og lov om medicinsk udstyr ikke er sat i kraft for Færøerne. 

 

I § 199, stk. 2, 1. pkt., udgår sætningen ”af regionsrådet og kommunalbestyrelsen til Styrelsen for 

Patientsikkerhed” og i stedet indsættes ” af sygehusvæsenet, Heilsutrygd, Almannaverkið, Apoteks-

verkið, selvejende institutioner og kommunalbestyrelsen eller det interkommunale fællesskab til 

Landslægen”. Ændringen foretages, da Landslægen er Styrelsen for Patientsikkerheds forlængede 

arm på Færøerne, og derfor foreslås det, at Landslægen administrerer registeret. Da det er Landslæ-

gen, der kender det færøske sundhedsvæsen, bør det ikke være et krav, at Landslægen vidererap-

porterer utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

I § 199, stk. 2, 2. pkt., ændres ”regionsrådet og kommunalbestyrelsen” med ” sygehusvæsenet, Heil-

sutrygd, Almanaverkið, Apoteksverkið, selvejende institutioner og kommunalbestyrelsen eller det 

interkommunale fællesskab til Landslægen,”. Ændringen er en konsekvensrettelse af, at rapporte-

ring af utilsigtede hændelser skal ske til sygehusvæsenet, Heilsutrygd, Almannaverkið, Apoteksver-

kið, selvejende institutioner og kommunalbestyrelsen eller det interkommunale fællesskab, jf. § 198 

i denne kongelige anordning. 

 

I § 199, stk. 3, ændres ”regionsrådet og kommunalbestyrelsen” med ” sygehusvæsenet, Heilsutrygd, 

Almannaverkið, Apoteksverkið, selvejende institutioner og kommunalbestyrelsen eller det interkom-

munale fællesskab” og ”Styrelsen for Patientsikkerhed” ændres med ”Landslægen”, eftersom det er 

sygehusvæsenet, Heilsutrygd, Almannaverkið, Apoteksverkið, selvejende institutioner og kommunal-

bestyrelsen eller det interkommunale fællesskab, der varetager opgaven efter § 198 og Landslægen, 

der varetager opgaven efter § 199 i denne kongelige anordning. 

 

I § 199, stk. 4, ændres ”fra regionsrådet og kommunalbestyrelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed” 

med ”fra sygehusvæsenet, Heilsutrygd, Almannaverkið, Apoteksverkið, selvejende institutioner og 

kommunalbestyrelsen eller det interkommunale fællesskab til Landslægen ”, eftersom det er Lands-

lægen der modtager rapporteringer efter § 199, stk. 1 i denne kongelige anordning.  

 

I § 199, stk. 5, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foretages, da 

det er Landslægen der varetager opgaven. 

 

Til § 200 

 

I § 200, stk. 2 udgår ”region eller” idet der på Færøerne ikke findes regioner. 

 

Til § 201 

 

I § 201, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foretages, da det på 

Færøerne er Landslægen der varetager opgaven på Færøerne. Landslægen er Styrelsen for Patient-

sikkerheds repræsentant på Færøerne. 
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Til § 212 

 

I § 212, stk. 2-4, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foretages, 

da det på Færøerne er Landslægen der varetager opgaven på Færøerne. Endvidere er det i stk. 2-4 

indføjet ”på Færøerne” flere steder for at præcisere, at Landslægens opgaver i medfør af bestem-

melsen er territorialt begrænset til Færøerne.  

 

Til § 212a 

 

I § 212a, stk. 2, foreslås det anført i bestemmelsen, at Styrelsen for Patientsikkerhed opretter som 

en organisatorisk del af styrelsen to decentrale enheder i Danmark og en enhed på Færøerne til va-

retagelse af tilsynsopgaver m.v. På den måde er det muligt at opretholde den nuværende ordning i 

praksis, hvor Landslægen på Færøerne er en del af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Den på Færøerne ansatte leder benævnes: Landlægen på Færøerne. 

Til § 213 

 

I § 213, stk. 1-4, ændres flere steder ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen 

foretages, da det på Færøerne er Landslægen, der varetager det løbende tilsyn på Færøerne. Efter 

vedtagelsen af denne kongelige anordning ønsker de færøske myndigheder en politisk drøftelse med 

de færøske politikker om, hvor omfattende tilsynet skal være på Færøerne.  

 

I § 213, stk. 3, er foretaget flere ændringer, således at det fremgår, at Styrelsen for Patientsikkerhed 
kan bemyndige andre personer til at udføre tilsynet efter stk. 1, og Landslægen kan bemyndige an-
dre personer til at udføre tilsynet efter stk. 2. Det er en konsekvensrettelse, således at bestemmel-
sen er i overensstemmelse med, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører det overordnede 
tilsyn, jf. stk. 1, og Landslægen der fører det løbende tilsyn, jf. stk. 2. 
 

Til § 213 a 

 

I § 213 a, stk. 1 og 2, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foreta-

ges, da det på Færøerne er Landslægen der varetager opgaven på Færøerne. Landslægen er Styrel-

sen for Patientsikkerheds repræsentant på Færøerne. 

 

I § 213 a, stk. 1 og 2, indsættes ”der af Styrelsen for Patientsikkerhed eller Landslægen er bemyndi-

get til at udføre tilsyn”, eftersom både Landslægen og Styrelsen for Patientsikkerhed kan bemyndige 

personer, jf. § 213, stk. 3 i denne kongelige anordning. 

 

Til § 213 b 

 
I § 213 b, stk. 1, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foretages, 
da det på Færøerne er Landslægen, der varetager opgaven på Færøerne. Landslægen er Styrelsen 
for Patientsikkerheds repræsentant på Færøerne. Det bemærkes, at der fortsat i bestemmelsen skal 
stå ”efter § 213, stk. 1 og stk. 2”, eftersom det er Landslægen, der udarbejder tilsynsrapport efter 
tilsynsbesøg for både Styrelsen for Patientsikkerhed og Landslægen. 
 

Til § 213 c 

 

I § 213 c, stk. 1, ændres ”de centrale sundhedsmyndigheder” med Landslægen. Ændringen foreta-

ges, da det på Færøerne er Landslægen der varetager opgaven på Færøerne. Landslægen er Styrel-

sen for Patientsikkerheds repræsentant på Færøerne. 

 

Til § 213 d 

 

I § 213 d, stk. 1, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foretages, 

da det på Færøerne er Landslægen der varetager opgaven på Færøerne.  
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Til § 215 b 

 

I § 215 b, stk. 1 og stk. 3, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen 

foretages, da det på Færøerne er Landslægen der varetager opgaven på Færøerne. 

 

Til § 218 

 

I § 218, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foretages, da det på 

Færøerne er Landslægen der varetager opgaven på Færøerne. 

 

Til § 220 

 

I § 220, stk. 1-6, ændres ”Styrelsen for Patientsikkerhed” med ”Landslægen”. Ændringen foretages, 

da det på Færøerne er Landslægen der varetager opgaven på Færøerne. 

 

 

Til § 222 

 

Videnskabelig forskning med væv og data fra færøske borgere foretages i henhold til gældende fæ-

røsk lovgivning. 

 

Til § 272 

 

I § 272, stk. 2, udgår ”§ 202 a, stk. 1-4, § 202 b, stk. 1 eller” da de nævnte bestemmelser ikke kan 

sættes i kraft for Færøerne, og derfor skal strafbestemmelserne hertil ikke fremgå af denne konge-

lige anordning. 

 

Til § 277 

 

I § 277, stk. 1 foreslås det, at anordningen træder i kraft den 1. januar 2018 forudsat, at rapporte-
ringssystemet af utilsigtet hændelser er funktionsdygtigt. Derudover forudsætter ikrafttrædelses-
tidspunktet, at Landslægens tilsyn er omlagt, og Landslægen har tid til at opbygge det administrative 
system for utilsigtede hændelser, således at det lever op til de nye krav i anordningen. Der er desu-
den behov for, at det færøske sundhedsvæsen har tid nok til at indstille sig på de ændringer, som 
anordningen medfører. Såfremt de nødvendige forhold og ordninger ikke er på plads senest den 1. 
januar 2018, må ikrafttrædelsestidspunktet derfor udsættes. 
 
I § 277, stk. 2 foreslås det, at 4 kongelige anordninger ophæves, da reglerne heri fremgår af sund-

hedsloven. For at undgå dobbeltregulering, sættes de nugældende anordninger derfor ud af kraft, 

når denne kongelige anordning sættes i kraft. 

 

For at der skal være den ønskede kontinuitet i Landslægeembedet, er det nødvendigt, at §§ 7 og 8 i 
kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om embedslægeinstitutioner, forbliver i 
kraft. Dette betyder samtidig, at de tilhørende bekendtgørelser, der er udstedt iht. anordningen for-
bliver i kraft, indtil nye bekendtgørelser er udformet. 
 

 

 

 

 


