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Jenis av Rana 

Bill Justinussen 

vegna Miðflokkin  

Løgtingið 

 

Løgtingsmál nr. 171/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

sjúkrahúsverkið (Áseting um fylgjara) 

Uppskot 

til  

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjúkrahúsverkið 

(Áseting um fylgjara) 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 64 frá 17. mai 2005 um 

sjúkrahúsverkið, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 46 frá 6. mai 2016, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

1. § 9, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Sjúkrahúsverkið skal bera ferða- 

og uppihaldsútreiðslur fyri ein 

fylgjara hjá sjúklingi, ið verður 

sendur til viðgerðar og endur-

venjingar uttanlands.” 

 

2. § 9, stk. 2 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Í serligum førum kann 

sjúkrahúsverkið ávísa tveimum 

fylgjarum við sjúklingi undir 18 ár.” 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juni 

2019. 

 

Viðmerkingar: 

Nógvir føroyingar, sjúkir og avvarðandi, hava upplivað kensluna av brádliga ein dag at 

standa á útlendskum sjúkrahúsi og kenna seg hjálparleysan og sleptan upp á fjall. Fyrst kom 

sjúkan, og alt, sum við henni fylgdi, síðani vónloysið, tá boðini komu, at neyðugt var at verða 

sendur av landinum at fáa heilsubót. Og oman á alt kom so vónbrotið, tá læknaliga avgerðin 

kom við tí niðurstøðu, at eingin stuðul kundi veitast fylgjara. 

Brádliga at megna fíggjarligu byrðuna, bæði flogferð, uppihald og møguligan inntøkumiss, 

kann lættliga gerast ein ov stór byrða fyri avvarðandi, ein byrða, sum, saman við sjúkuni, 

kann gerst ov tung at bera.  

Rættur hins einstaka til sjúkuviðgerð í Føroyum er grundleggjandi! Harnæst, at verður hin 

sjúki sendur av landinum, so má persónligur fylgari við, eisini um heilsustarvsfólk fer við. 

Men sum er, fáa bert umleið 60% av teimum, ið verða send av landinum, familjufylgjara við 

sær. 
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Hetta er triðju ferð, at uppskotið verður lagt fyri tingið. Uppskotið var frammi á vári 2016 

(lm. nr. 103/2015), men fall burtur, tí tað ikki var liðugt viðgjørt, áðrenn tingsetan endaði. 

Undir viðgerðini fekk Trivnaðarnevndin upplýst, at av teimum umleið 2200 sjúklingunum, 

sum í miðal verða sendir av landinum til kanningar ella viðgerð, eru umleið ein triðingur 

krabbameinssjúklingar. Flestu sjúklingar verða vístir til Ríkissjúkrahúsið í Keypmannahavn, 

tó verða nakrir sendir til Íslands. 

Eisini varð upplýst, at sum er fáa umleið 60% av teimum, ið verða send av landinum, 

familjufylgjara við, tvs. umleið 1550 fylgjarar, av hesum eru um 400 fylgjarar hjá børnum 

undir 18 ár. Árligi kostnaðurin av hesum var mettur at vera millum 6 og 7 mió. kr.  

Hvussu mong fara at taka av nýggja tilboðnum um persónligan fylgjara avger kostnaðin av 

nýggja uppskotinum, men ein leyslig meting, grundað á kostnaðin fyri verandi fylgjaraskipan, 

vildi verið nakrar fáar mió. kr., um øll, sum fáa tilboðið, taka av. 

Í kostnaðinum eru roknaðar ferða- og uppihaldsútreiðslurnar, ta tíðina fylgjarin er burtur.  

Uppskotið var aftur frammi í tingsetuni 2016, (lm. nr. 33/2016). Atkvøtt varð um tað tann 14. 

desember 2016, men tað fall tíverri. 14 atkvøddu fyri, og 14 atkvøddu ímóti. 

Undir nevndu viðgerðum vóru hoyringspartar í Trivnaðarnevndini, sum m.a. vístu á, at tað 

neyvan er nøkur sparing í at nokta nøkrum fylgjara, tí skjótt er at fáa skelk, tá tú ert 

einsamallur, og tá gongst kanska longri at koma fyri seg aftur. Hildið varð heldur ikki, sum 

onkur stúrdi fyri, at uppskotið fór at verða misnýtt, tí fylgjarin missir arbeiðsinntøku, tá hann 

er við. Tí fer neyvan nakar við sum fylgjari, uttan at hetta er neyðugt. 

Víst varð á, at tað eigur ikki at vera neyðugt at brúka egnan pening, men tað noyðast tíverri 

nógv í dag. Við hesum uppskoti sleppa sjúklingurin og familjan frá at stúra fyri hesum, og 

fyri at brúka orkuna upp á at ringja, skriva umsóknir ella kæra avgerðir, tá tey eru heima 

ímillum viðgerðir. 

Umboð fyri sjúklingafeløg hava verið á fundi í Trivnaðarnevndini í sambandi við viðgerðina 

av uppskotunum, m.a. fyrrverandi og núverandi formenn í Krabbameinsfelagnum. Og hjá 

teimum var eingin ivi, men ein beinleiðis áheitan um sum skjótast at fáa uppskotið samtykt 

og sett í verk.  

Tey vístu á, at stórur tørvur var á hesum uppskoti, og nevndu m.a., at hjálpargrunnurin hjá 

Krabbameinsfelagnum verður næstan bert brúktur at rinda fyri fylgjara, ið ikki er játtaður.  

Beinleiðis spurd, um allir sjúklingar, ið verða sendir av landinum, áttu at fingið fylgjara, var 

svar teirra eitt greitt ja, og tey søgdu frá teirra gleði um uppskotið. 

Aftur og aftur varð víst á týdningin av at hava onkran av sínum kæru hjá sær í fremmanda 

umhvørvinum, tá harðast leikar á, bæði likamliga og sálarliga. At hava onkran at luta sítt 

einsemi, sín ótta og allar sínar tankar við. Onkran at leita sær stuðul og ugga hjá, vakin oyru 

at minnast rætt, tá skelkurin av álvarsligum boðum køvir vit og skil. At hava onkran at lurta, 

tá málsliga fremmand heilsustarvsfólk bera boðini, onkran, sum tá kann bera røttu boðini til 

tey har heima. Týdningin av at hava ein at lofta sær, tá illa gongst, ein at gleðast við, tá tað 

gongur væl. 
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Umboð fyri uttanlandstænastuna vóru eisini á fundi saman við landsstýrismanninum og 

sjúkrahússtjóranum. Spurd, søgdu tey frá kostnaðartølum, sum víktu nógv frá teim tølum, 

sum vóru í uppskotinum, men sum tó vóru fingin til vega frá somu tænastu. Tey søgdu frá 

einum miðal ferðaseðlakostnaði, sum lítið hevur við dagsins kostnað at gera, ein 

uppihaldskostnað fyri hvønn fylgjara, sum undrar ikki minni, og eitt sjáldsama høgt dagatal 

hjá hvørjum fylgjara í fremmanda landinum. 

Týðiligt tyktist vera, at hesi ikki ynsktu uppskotið samtykt, og ført varð fram, at 

peningurin kundi verði betri brúktur aðrastaðir í heilsuverkinum. Miðflokkurin er samdur í, at 

nógv øki í heilsuverkinum tørva hægri játtan, men vit meta, at eitt av heimsins ríkastu londum 

hevur ráð at veita hjálp bæði til fylgjarar og viðgerðir á sjúkrahúsunum. 

Spurt varð, bæði undir 1. viðgerð og í Trivnaðarnevndini, hvar peningurin til uppskotið skuldi 

finnast. Vit mettu og meta, at ríku Føroyar væl hava ráð til hesar fáu, men so nógv gevandi 

milliónir, sum hetta uppskotið kostar. Men skuldi samgongan havt trupulleikar við at finna 

pening í landskassanum, hagar peningur annars streymar í, vísa vit fegin til tær ovurhonds 

upphæddir, sum verða fyltar í búskapargrunnin. Alt gott um at leggja niðurfyri í góðum 

tíðum, men tað kann als ikki rættvísgerast, at hetta gongur út yvir vælferð teirra, sum her 

búgva. 

 

Serligar viðmerkingar: 

Til § 1, nr. 1: 

Her verður ásett, at hvørja ferð ein sjúklingur verður sendur av landinum til viðgerð ella 

endurvenjing, hevur hesin rætt til fylgjara, ið sjúkrahúsverkið ber kostnaðin av. 

Til § 1, nr. 2: 

Í serligum førum kann sjúkrahúsverkið ávísa tveimum fylgjarum, tá talan er um ein sjúkling 

undir 18 ár. 

Til § 2: 

Gildiskomuregla. 

Á Løgtingi, 07. mars 2019 

 

Jenis av Rana  Bill Justinussen 

 


