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Ávirkan á heilsuverkið av vaksandi tali av eldri borgarum 
 
Eins og í grannalondum okkara er aldurssamansetingin av íbúgvum í Føroyum í stórari 
broyting. Talið av eldri fólki fer at vaksa sera nógv, meðan talið av yngri og miðalaldrandi 
fólki sum heild verður óbroytt. Fyri heilsuverkið hevur hetta týdning, tí vanliga hava eldri 
fólk størri tørv á heilsutænastum. 
 
Hendan frágreiðing gevur eina lýsing av aldurssamansetingini í føroyum í dag, og eina 
meting um hvussu aldurssamansetingin verður fram til 2050. Framrokningin av 
íbúgvaratalinum fram til 2050 er tikin úr pensjónsnýskipanini frá 2009. 
 
Frágreiðingin ger eisini eina lýsing av útreiðslunum innan heilsuverkið í mun til BTÚ og eina 
meting um hvørja ávirkan vaksandi tali av eldri borgarum hevur á útreiðslurnar í 
heilsuverkinum. 
 
Til hesa frágreiðingina er ikki framleitt orginalt hagtalstilfar ella kostnaðarmetingar, men víst 
verður til fyrr gjørt tilfar, bæði føroyskt og útlendskt. Keldur til hagtøl og niðurstøður 
framganga í frágreiðingini. 
 
Frágreiðingin er komin til fylgjandi niðurstøður: 

• Gongdin hevur verið soleiðis, at eldru aldursbólkarnir eru vaksnir nógv. til dømis var 
talið av eldri 60 ár og eldri undir 8.000 fólk í ár 2000, meðan tað í dag er farið upp um 
10.500.. Framrokningar vísa ein vøkstur í talinum av eldri komandi árini eisini. Eldri 
borgarar hava størri tørv á heilsutænastum, tí er eingin ivi er um, at útreiðslurnar 
innan heilsuverkið í framtíðini fara at veksa munandi, tí tali av eldri fólki longu nú er 
kent. Til dømis er áleið 37 % av innleggingunum av borgarum eldri enn 60 ár, meðan 
einans 22 % av íbúgvunum í Føroyum eru eldri enn 60 ár 

• Donsk tøl vísa, at í miðal kostar til 65 ára gamal persónur næstan dupult so nógv í 
heilsuútreiðslum sum ein 50 ára gamal, og ein 80 ára gamal meira enn dupult so nógv 
sum ein 65 ára gamal í heilsuútreiðslum. Eldri fólkasamanseting er tí fíggjarlig 
avbjóðing fyri heilsuverkið. 

• Heilsuútreiðslurnar í % av BTÚ eru 8 %. Hetta er lægri enn í OECD-londunum, sum í 
miðal hava heilsuútreiðslur á 9,5 % av BTÚ. 
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Aldursbýti í Føroyum 
 
Fólkatalið 
Seinast í 18. øld búðu umleið 5.000 fólk í Føroyum. Í 1870 fór talið upp um 10.000, í 1933 
upp um 25.000 og í 1973 upp um 40.000. Tað var støðugt veksandi fram til 1989, tá 
fólkatalið av búskaparliga skrædlinum fyrst í 90-unum minkaði nærum 10%. Frá 1996 vaks 
fólkatali aftur og fór í 2003 fyri fyrstu ferð upp um 48.000. Síðstu árini hevur verið lítil 
afturgongd í fólkatalinum men er tó enn beint oman fyri 48.000. 
 
Føðitíttleiki 
Í 1970 fingu føroyskar kvinnur í barnsburðaraldri í miðal 3,4 børn, meðan talið í 2012 var 2,5 
børn. Hóast minkingina, so er føðitíttleikin í Føroyum enn tann hægsti í Evropu. Bert fá lond 
eru í Evropu, har kvinnurnar fáa tvey ella fleiri børn í miðal, í Norðurlondum er tað umframt 
Føroyar bara Ísland. 
 
Væntað lívsævi 
Miðallivialdurin er so líðandi vorðin hægri. Nýfødd dreingjabørn kunnu vænta at liva til tey 
blíva út við 80 ár, meðan genturbørnini kunnu vænta at liva út við 85 ár. Í 1985/86 vóru hesi 
tølini ávikavist 72 og 79 ár. Tað er ikki nakað, ið bendir á nakran steðg í hækkandi 
miðallivialdrinum hjá monnum og kvinnum.  
 
Flytingin 
Flytingin til Føroya og úr Føroyum er stór sammett við fólkatalið, ið eisini verður nógv 
ávirkað av hesum. Í 1950- og 60-árunum vóru fleiri fráflytarar enn tilflytarar. Frá 1973 til 
1988 vóru nakað fleiri tilflytarar enn fráflytarar. Men so hendi stóra afturstigið undir 
búskaparkreppuni, so at stór netto fráflyting var av landinum, og fólkatalið minkaði tí 
ógvisligt. Í 1996-2003 var tilflytingin størri, tá nógv fluttu heimaftur, eftir at kreppan hæsaði 
av. Síðani 2004 hevur øll árini -2008 undantikið – verið ein netto fráflyting, í miðal við 240 
fólkum um árið. Eftir 2009 hevur minkandi burðaravlopið ikki vigað upp móti fráflytingini, 
so fólkatalið er minkað. 
 
Fólkatalið í Føroyum býtt á aldur 
 

 
Kelda: Hagstova Føroya 
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Myndin omanfyri vísir gongdina í fólkatalinum býtt upp í aldursbólkar. Gongdin hevur verið 
soleiðis, at eldru aldursbólkarnir eru vaksnir ímeðan yngru aldursbólkarnir eru minkaðir 
seinastu árini. Hetta hevur havt við sær eina lítla minking í samlaða talinum av íbúgvum 
seinastu árini. 
 
Framskriving av fólkatalinum 
 
Í sambandi við álitið um pensjónsnýskipan varð gjørt í 2009, var gjørd ein framskriving av 
fólkatalinum í Føroyum fram til 2050. Hædd skal takast fyri at framskrivingin er fimm ára 
gomul, og at hon tykist at verða í hægra lagi. Hóast hetta verður mett, at framskrivingin gevur 
eina nóg góða ábending um, hvussu aldurssamansetingin verður framyvir. 
 
Fólkatalsframskriving 
  2009 2013 2020 2030 2040 2050 

0-19 14.602 13.803 14.047 13.542 13.328 12.941 

20-64 27.173 26.750 27.656 27.144 25.802 25.572 

65+ 6.927 7.644 8.954 11.100 13.056 13.309 

Tilsamans 48.702 48.197 50.657 51.786 52.186 51.822 

Indeks 65+ 100 110 129 160 188 192 

65+ í % 14% 16% 18% 21% 25% 26% 

Kelda: Pensjónsnýskipan 2009 (og Hagstova Føroya) 
 
Fólkatalsframskrving 

 
Kelda: Pensjónsnýskipan 2009 (og Hagstova Føroya) 
 
 
Fólkatalsframskrivingin vísir at lutfallið av borgarum yvir 65 ár næstan tvífaldast frá 2009 
fram til 2050. Framskrivingin vísir eisini, at lutfallið av borgarum yvir 65 ár økist næstu árini. 
Til dømis vóru í 2013 16 % av íbúgvunum 65 ár og eldri, í 2020 vera væntandi 18 % á 
íbúgvunum 65 ár og eldri. 
 
Eingin ivi er tó um, at lutfallið av eldri borgarum er voksið seinastu árini, og heldur fram við 
at veksa tey næstu árini. 
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Útreiðslur í heilsuverkinum 
 
Útreiðslur verða ikki býttar uppá viðgerðir ella sjúklingar, tí hava vit ikki nágreinilig hagtøl 
fyri hvat kostnaðurin er av eldri borgarum í heilsuverkinum í Føroyum. Hagtøl eru tó yvir 
innleggingingar býttar uppá aldur, umframt útlendsk hagtøl og uppgerðir yvir kostnaðarstøðið 
innan heilsuverk býtt uppá aldur. 
 
Sum heild hava eldri borgarar størri tørv á heilsutænastum, hetta sæst eisini aftur í 
hagtølunum hjá heilsuverkinum, sí myndina niðanfyri. 
 
Innleggingar býttar á aldur 

 
Kelda: THS 2013 
 
Myndin vísir at hægstu tølini av innleggingum eru av eldri borgarum. Talvan niðanfyri vísir 
aldursbýttar innleggingarnar í %. 
 
Aldursbýttar innleggingar í % 
Aldur Innleggingar 
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• Áleið helvtin av innleggingunum eru av borgarum eldri enn 50 ár (áleið 35 % av 
íbúgvunum í Føroyum er eldri enn 50 ár) 
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• Áleið 37 % av innleggingunum eru av borgarum eldri enn 60 ár (áleið 22 % av íbúgvunum 
í Føroyum eru eldri enn 60 ár) 

 
Aldursbýttar útreiðslur 
 
Niðanfyri sæst ein uppgerð úr Danmark yvir aldursbýttar almennar útreiðslur deildar uppá 
einstaklingar. Myndin vísir at útreiðslurnar fyri einstaklingar innan heilsuverkið vaksa nógv 
við aldrinum. Finansministeriet hevur gjørt hesa uppgerð í 2012. 
 
Aldursbýið - almenn nýtsla: 

 
(Figur: Aldersfordelt individuelt offentligt forbrug í 2012, pr. person) 
Kelda: Finansministeriet 2012 / Ólavur Christiansen 
 
Myndin omanfyri vísir, at útreiðslurnar í heilsuverkinum fyri hvønn borgara vaksa nógv við 
aldrinum. Til dømis eru árligu útreiðslurnar fyri ein borgara sum er 50 ár 20 t. kr., 65 ár 37 t. 
kr. og 80 ár 73 t. kr. 
 
Tað vil siga, at eingin ivi er um, at útreiðslurnar innan heilsuverkið er vaksið nógv og fer í 
framtíðini fara at veksa munandi, tí tali av eldri fólki longu nú er kent. 
 
Verða útreiðslurnar fyri einstaklingar innan heilsuverkið settar saman við fólkatalinum í 
Føroyum í 2009 og 2013, gevur tað eina ábending um broytingar í útreiðslunum orsaka av 
broytingum í fólkatalinum og aldursbýtinum. 
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Útreiðslurnar á heilsuøkinum í mun til BTÚ 
 
Sambært hagtølum frá Hagstovu Føroya er lutfallið av útreiðslum til heilsumál/ 
sjúkrahústænastur í mun til BTÚ óbroytt frá 2009 til 2012. Sí talvuna niðanfyri. 
 
Heilsumál í % av BTÚ (mió. kr.) 

  2009 2010 2011 2012 

Heilsumál 998 1.007 1.048 1.046 

BTÚ 12.100 12.942 13.254 13.502 

% av BTÚ 8% 8% 8% 8% 
Kelda: Hagstova Føroya 
 
Seinastu árini hava útreiðslurnar til heilsumál verið 8 % av BTÚ. Samanborið við lond vit 
vanliga samanbera okkum við, er lutfallið av heilsuútreiðslum í mun til BTÚ lægri í 
Føroyum. Sí myndina niðanfyri. 
 
Heilsuútreiðslur í % av BTÚ 

 
Kelda: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse – Internationale tal på sundhed 
 
Myndin omanfyri vísir at í OECD londunum eru heilsuútreiðslurnar í miðal 9,5 % av BTÚ, 
tað vil siga at skulu heilsuútreiðslurnar í Føroyum koma uppá OECD-støði, skal heilsuøkið 
raðfestast við omanfyri 200 mió. kr. afturat verandi játtanum. 
 
(mió. kr.) 

  2009 2010 2011 2012 

BTÚ á 9,5 % (OECD-støði) 1.150 1.229 1.259 1.283 

Heilsumál 998 1.007 1.048 1.046 

Munur 152 222 211 237 
Kelda: Hagstova Føroya 


