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§ 11 Heilsu- og innlendismál 
 

 

Í sambandi við viðgerð av uppskoti til løgtingsfíggjarlóg 2020 hevur Fíggjarnevnd 

Løgtingsins fríggjadagin 29. november 2019 sett landsstýrismanninum í heilsumálum 

niðanfyri settu spurningar at svara í seinasta lagi fríggjadagin 6. desember 2019. 

 

Spurningarnir verða hervið svaraðir. 

 

 

11.11.1.24. Heilsumálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 21. Ráð og nevndir - Sjúklingaráðið 

Spurningur: Ætlar landsstýrismaðurin at varðveita sjúklingaráðið ella gera broytingar?  

 

Svar: 

Heilsumálaráðið fer í næstum at gera eina støðumeting/eftirmeting av Sjúklingaráðnum. Tá 

støðumetingin/eftirmetingin er gjørd, verður støða tikin til møguligar broytingar. 

 

Undirkonta 26. Tilbúgving 

Spurningur: Metir landsstýrismaðurin, at tilbúgvingin er nøktandi? 

 

Svar: 

Landsstýrismaðurin kann upplýsa, at tað er Fiskimálaráðið, sum hevur yvirskipaðu ábyrgdina 

fyri tilbúgvingini í  Føroyum. Í 2017 varð settur ein samskipari í Fiskimálaráðnum, og arbeitt 

hevur verið við at lýsa verandi tilbúgving og harumframt at gera eina yvirskipaða 

tilbúgvingarætlan fyri Føroyar, har endamálið er at fáa samlaðu tilbúgvingina millum 

luttakandi myndugleikarnar enn betri samskipaða.  

 

Økisábyrgd er hinvegin galdandi, tá ið tað viðvíkur tilbúgving í Føroyum, og 

landsstýrismaðurin  í heilsumálum varðar av heilsutilbúgvingini. Játtanin, sum er sett av til 

tilbúgving undir ráðnum, er sett av til at styrkja tann partin av heilsutilbúgvingini, sum liggur 

uttanfyri sjúkrahúsverkið. Í hesum sambandi er millum annað sett í verk ein skipan, har tað 

kann verða veitt sálarlig kreppuhjálp (sálarlig fyrstuhjálp) í sambandi við vanlukkur. Arbeitt 

hevur eisini verið við at seta eina “first responder” skipan í verk, eitt nú á útoyggj, har fólk á 

útoyggj í dag kunnu veita víðkaða fyrstuhjálp í sambandi við akuttar tilburðir.   
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Landsstýrismaðurin metir, at tilbúgvingin í síni heild er nøktandi í dag, men tað er 

framhaldandi tørvur á støðugt at arbeiða við at betra enn meira um heilsutilbúgvingina og um 

samlaðu landstilbúgvingina.        

 

11.11.1.33. Siðseminevndir (Rakstrarjáttan)     

Undirkonta 20. Vísindasiðseminevndin 

 

Spurningur: Ætlar landsstýrismaðurin at hækka játtanina? 

 

Svar: 

Ætlanin er at hækka játtanina til Etiska ráðið. Ráðið byrjaði í 2018, og skrivari varð settur í 

mai 2018, og játtanin rakk tað árið eisini til, at nakað av útbúnaði og annað kundi keypast tá. 

Gongdin í 2019 hevur tó víst, at játtanin røkkur ikki til tað sum krevst,  til at liva upp til 

endamálið í lógini. Endamálið er at fremja og styrkja kjak og vitan um etiskar spurningar, ið 

knýta seg til heilsufakligt virksemi á heilsuøkinum, almannøkinum og kommunala økinum.    

 

11.20.1.04. Upplýsing og ráðgeving (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 25. Fólkaheilsuráðið 

 

Spurningur: Ætlar landsstýrismaðurin at hækka játtanina til Fólkaheilsuráðið?   

 

Svar: Ætlanin er at hækka játtanina til Fólkaheilsuráðið. Orsøkin er, at ein landsfevnandi 

kanning, “Hvussu hevur tú tað”, skal fremjast, og landsstýrismaðurin vil eisini styrkja um tey 

upplýsandi, og heilsufremjandi, tiltøkini Fólkaheilsráðið hevur staðið fyri.  

 

11.20.1.07. Tiltøk móti rúsdrekkamisnýtslu (Stuðulsjáttan) 

Undirkonta 02. Blái krossur 

 

Spurningur 1: Er nakar trupulleiki at fáa grannskoðaðan roknskap? 

 

Svar 1:  

Stjórnarráðið hevur móttikið grannskoðaðan roknskap fyri 2018, og fíggjarætlan fyri 2019, 

sum umbiðið. Tað hava ikki verið trupulleikar at fáa hetta. 

 

Spurningur 2: Ætlar landsstýrismaðurin at hækka játtanina? 

 

Svar 2: 

Landsstýrismaðurin hevur ikki ætlanir at hækka játtanina fyri 2020, men tað skal viðmerkjast, 

at játtanin varð økt við 300 tús. kr., frá 325 tús. kr. til 625 tús. kr., frá 2018 til 2019 til 

verkætlanina ‘Øll hava rætt til góð barnaár”. 

 

11.20.1.10. Koppsetingar (Lógarbundin játtan) 

 

Spurningur: Er tað møguligt at fáa hagtøl fyri tær ymisku koppsetingarnar í Føroyum? 

 

Svar: 

Talvan vísur talið av persónum sum eru koppsettir tey seinastur 3 árini. Viðmerkjast skal tó, 

at ávísar koppsetingar verða givnar fleiri ferðir, yvir eitt tíðarskeið, og at nakrir persónar 

ganga tískil aftur í tveimum árum. 
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 Di-Te-Ki-Pol merkir koppseting fyri difteri, tetanus (stívkrampa), kikhosta og polio 

(eisini nevnt barnalammilsi).  

 

 HPV (human papillomavirus) merkir koppseting fyri m.a. lívmóðurhálskrabbamein 

 

 MFR merkir koppseting fyri meslingar, fárasjúku og reydlingar. 

 

 Pneumokokvaccinatión merkir koppseting fyri bakteriu nevnd pneumokokkar, ið kann 

elva til álvarsamar seinfylgjur so sum hoyri- og heilaskaðar. 

 

 Koppseting fyri influensa verður veitt ókeypis til persónar, sum hava fylt 67 ár, 

persónar við ávisum varandi sjúkum umframt persónum, sum eru í serligum 

vandabólki. 

 

Tuberklar eru staðfestir í Føroyum. Fólk ferðast meira, enn tey gjørdu áður, og fleiri 

útlendingar flyta til landið. Harvið økist vandin fyri tuberklum. Ætlar landsstýrismaðurin at 

gera nakað við hetta? 

 

Viðvíkjandi tuberklum, og øðrum smittusjúkum, fylgja Føroyar tilmælunum frá 

Sundhedsstyrelsen, sum metir, at koppseting ikki er neyðug fyri tuberklar. Sambært seinastu 

heilsulýsing frá Landslæknanum frá desember 2018, verða tilburðar av tuberklum staðfestir 

nakrar fáar ferðir um árið, okkurt ári er ongin tilburður. Tann  seinasti deyðtilburðurin varð 

staðfestur fyri 27 ár síðani, í 1992. 

 

11.20.2.02. Heilsutrygd (Rakstrarjáttan) 

Fyrrverandi landsstýrismaður í heilsumálum ætlaði undir eina menningarætlan í Heilsutrygd 

við atliti til kommunulæknaskipanina. Ætlanin var at skipa landið í heilsudeplar.  

 

Spurningur: Fer landsstýrismaðurin at arbeiða víðari við hesi ætlan? 

 

Svar:  

Stórar avbjóðingar standa fyri framman á heilsuøkinum bæði viðvíkjandi 

viðgerðarmøguleikum, starvsfólkaorku og fíggjarligari orku. Hetta er eisini orsøkin til, at 

samgongan í samgonguskjalinum hevur sett sær sera høg mál á júst hesum økinum. Sambært 

samgonguskjalinum skal eitt vælvirkandi heilsuverk hava hægstu raðfesting, og heilsuverkið 

skal virka sum ein eind við sjúklinginum í miðdeplinum. Við atliti til at framtíðaartryggja 

okkara heilsuverk og fyri at røkka teimum málum, sum vit hava sett okkum í 
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samgonguskjalinum, fer at verða tørvur á at gera ymsar tillagingar innan heilsuverkið. Enn er 

tó ov tíðliga at siga, hvørjar hesar ítøkiligu tillagingar fara at verða. 

 

11.20.2.04. Kommunulæknaskipanin (Rakstrarjáttan) 

Støðan er nógv betri í dag við kommunulæknum, men Suðuroyggin hevur bert eitt av fýra 

størvum sett, og hesin persónurin er 83 ár, so støðan í Suðuroynni er sera vánalig.  

 

Spurningur 1: Hevur landsstýrismaðurin nakra ætlan um at loysa hetta? 

 

Svar 1: Í dag eru 34 viðtalur í Føroyum, harav 28 hava fastsettar kommunlæknar. Seinastu 

árini eru fleiri kommunulæknar settir í fast starv, og hava tað ongantíð verið fleiri fastsettir 

kommunulæknar í Føroyum. Men støðan í Suðuroynni hevur ikki fylgt við. Í Suðuroynni eru 

4 kommunulæknastørv. Av hesum eru 2 av størvunum sett við kommunulækna í føstum 

starvi; meðan 2 av størvunum eru sett við avloysarum. Komandi ár er ætlanin at fara at 

viðgera málið viðvíkjandi kommunulæknamanningini í Suðuroynni saman við viðkomandi 

pørtum. 

 

Spurningur 2: Tað er í flestu førum kommunulæknarnir, ið visitera inn á sjúkrahúsini. Er 

hetta virksemið nóg væl samskipað? 

 

Svar 2:  

Sambært galdandi skipan hevur hvør einstakur kommunulækni frían rætt til at ávísa 

sjúklingar til viðgerð á t.d. sjúkrahúsum. Ávísingar frá kommunulæknum til viðgerð á 

sjúkrahúsunum verða ikki samskipaðar. 

 

 

11.20.3. Sjúkrahúsverkið v.m. 

Føðideildin: 

Nú er bert føðideild á LS.  

 

Spurningur 1: Eru nakrar ætlanir um at lata føðideildirnar á Tvøroyri og í Klaksvík 

uppaftur? 

 

Svar 2: 

Landsstýrismaðurin hevur ongar ætlanir um at lata føðideildir uppaftur.  

 

Spurningur 2: Er friður á føðideildini á LS nú? 

 

Svar 2:  

Landsstýrismaðurin er ikki kunnaður um annað enn, at samstarvið og viðurskiftini á 

Føðideildini eru nøktandi í dag. 

 

Spurningur 3: Ætlar landsstýrismaðurin at betra um umstøðurnar hjá barnakonum, ið eru 

noyddar at flyta til Havnar? 

 

Svar 3:  

Eftir at møguleikin at føða á Suðuroyar sjúkrahúsi varð avtikin, varð Gestalonin, sum er 

staðsett á Eirargarði, sett í stand. Barnakonur, ið koma langvegis frá og ikki nýtast at verða 

innlagdar, men avgera at vera nærhendis Landssjúkrahúsinum, hava møguleika at fáa 
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íbúð/kamar saman við manni og børnum upp til tvær vikur áðrenn termin ella eftir avtalu. 

Gistingin er ókeypis. 

 

Sjúkrahúsleiðslan arbeiðir støðugt við at betra um tilgongdina og umstøðurnar tá ið 

barnakonur við eitt nú manni og børnum hava tørv á uppihaldi í Havn. Í hesum sambandi er 

t.d. faldari til barnakonur orðaður við hentum upplýsingum í sambandi við uppihaldið.   

 

 

Leiðslubygnaðurin í Sjúkrahúsverki Føroya: 

Spurningur: Hví hevur landsstýrismaðurin broytt leiðslubygnaðin? 

 

Svar:  

Landsstýrismaðurin hevur ikki broytt leiðslubygnaðin í Sjúkrahúsverki Føroya. Ovasta leiðsla 

í Sjúkrahúsverkinum var formliga skipað 1. januar 2018 við einum forstjóra og tveimum 

stjórum, har forstjórin hevur seinasta orðið, tá talan er um tvístøður. Forstjórin hevur hesar 

ábyrgdir og heimildir: 

 

 at hava evstu ábyrgd mótvegis Heilsumálaráðnum viðvíkjandi fyrisitingar-, fíggjar og 

starvsfólkamálum, 

 at hava yvirskipaðu umsitingarligu leiðsluna av sjúkrahúsverkinum og at vera 

sambindingarlið millum Heilsumálaráðnum og sjúkrahúsverkið, 

 at hava rætt og skyldu at taka stig á øllum økjum í sjúkrahúsverkinum, 

 at hava endaligu ábyrgdina av rakstrinum av sjúkrahúsverkinum mótvegis 

Heilsumálaráðnum, 

 at hava ábyrgdina av, hvussu sjúkrahúsverkið verður skipað innanhýsis, og at hetta 

verður gjørt í samráði við Heilsumálaráðnum. 

 

Útyvir at vera stjórar í Sjúkrahúsverkinum, eru stjórarnir eisini dagligir stjórar á einstøku 

sjúkrahúsunum.  

 

Felags bíðilistin: 

Spurningur: Er tað møguligt at fáa hagtøl? 

 

Svar:  

Sjúkrahúsverkið framleiðir ikki hagtøl um bíðitíðir, hvørki bíðitíðir til einstøku 

viðgerðarstøðini ella samlað fyri allar Føroyar (felags bíðilisti). Hagtølini, sum 

Sjúkrahúsverkið hevur almannakunngjørt til dømis í sambandi við fyrispurningar úr 

Løgtinginum, eru gjørd so hvørt og fevna tey um, hvussu bíðitíðin til ymsar kanningar og 

viðgerðir hevur verið. Tey hagtølini siga einki um, hvussu bíðitíðin er frameftir.   

 

Í løtuni situr ein arbeiðsbólkur undir Heilsumálaráðnum og viðger spurningin um 

viðgerðartrygd og bólkurin viðgerð eisini spurningin um hagtøl fyri bíðitíðir. Arbeiðsbólkurin 

handar eftir ætlan sítt tilmæli til landsstýrismannin um ársskiftið.    

 

Urologi: 

Einasti urologur í Heilsuverkinum er í starvi á Suðuroyar Sjúkrahúsi.  

 

Spurningur: Verður hann brúktur optimalt? 
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Svar: 

Í løtuni eru tveir føroyskir urologar fast knýttir at Sjúkrahúsverki Føroya. Annar urologurin er 

starvsettur sum almen kirurgur á Suðuroyar sjúkrahúsi, har hann harumframt eisini ger eina 

røð av urologiskum skurðviðgerðum. Uppgávurnar eru einamest innan bleytparta-kirurgi. 

Urologurin er einsamallur fastsettur skurðlækni við serútbúgving á Suðuroyar sjúkrahúsi, og 

er týðandi fyri ta akuttu funktiónina í Suðuroy. 

 

Hin føroyski urologurin er settur sum fastur konsulentur og arbeiðir á Landssjúkrahúsinum og 

á Klaksvíkar sjúkrahúsi. Haraftrat er hann settur at taka sær av urologisku visitatiónini í 

Føroyum. Somuleiðis stendur hann fyri at rekruttera serlæknar í urologi til Føroyar soleiðis, 

at fleiri viðgerðir kunnu gerast her heima. Mett verður, at skipanin við fasta konsulentinum 

yvirskipað riggar væl og er avgerandi fyri, at vit kunnu varðveita urologi sum sergrein í 

Føroyum. 

 

Í løtuni verður greinað um samlaði læknafakligi kapasiteturin á teimum trimum 

sjúkrahúsunum verður gagnnýttur til fulnar og í hesum sambandi verður hugt eftir avtaluni 

um felags visitatión á økinum. Báðir nevndu serlæknar í urologi luttaka í 

greiningararbeiðinum undir leiðslu av læknafakliga varastjóranum í Sjúkrahúsverkinum. 

Úrslitið av hesum arbeiði verður væntandi, at skipað verður ein felags urologisk visitatión í 

Føroyum, sum gagnnýtir samlaða kapasitetin á øllum teimum trimum sjúkrahúsunum væl. 

 

Spurningur 2: Ætlar landsstýrismaðurin framhaldandi at hava avtalu við Johan Poulsen? 

 

Svar 2: 

Landsstýrismaðurin tekur ikki støðu til, hvørji starvsfólk skulu setast. Leiðslan í 

sjúkrahúsverkinum hevur ta uppgávuna um hendi.  

 

Skannarin á Suðuroyar Sjúkrahúsi: 

Skannarin á Suðuroyar Sjúkrahúsi stendur óvirkin, orsakað av manglandi radiografum.  

 

Spurningur: Hvat ætlar landsstýrismaðurin at gera við hetta? 

 

Svar: 

Nýggja sjúkrahúsleiðslan á Suðuroyar sjúkrahúsi hevur, síðani hon tók við, í góðum 

samstarvi við Diagnostiska deplinum og Tænastudeplinum á Landssjúkrahúsinum arbeitt 

miðvíst fyri at fáa tikið nýggja CT-skannaran í nýtslu. Klárgeringin av CT-skanaranum til 

kliniska nýtslu er framvegis í gongd, og skannarin kann í fyrsta lagi væntast at verða tikin í 

nýtslu, tá radiografar við neyðugu førleikunum er settir í starv og hava fingið upplæring, og tá 

tær síðstu tillagingarnar eru gjørdar av leverandøri fyrsta ársfjórðing í 2020.  

 

Eftir ætlan fær Suðuroyar sjúkrahús eina hægri játtan í 2020, og mett verður at leiðslan hevur 

møguleika at raðfesta radiografar innanfyri játtanina. 

 

Nýggja røntgan á Suðuroyar Sjúkrahúsi: 

Nýggja røntgan hevur fleiri avmarkingar við sær; m.a. kann hon ikki taka myndir av 

albogum, akslum, og mjadnum. Leiðslan á SS hevur tosað við Siemens um at skifta røntguna 

út.  

 

Spurningur: Ætlar landsstýrismaðurin at játta pening til hetta? 
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Svar: 

Geislaábyrgdarhavandi røntgenlæknin í føroyska heilsuverkinum hevur fyribils avgjørt at 

geva boð (”påbud”) um ávísar avmarkingar í nýtsluni av nýggja røntgentólinum á Suðuroyar 

sjúkrahúsi. Hetta merkir, at myndir í løtuni ikki verða tiknar av albogum, akslum og 

mjadnum, sum annars eru kanningar, sum fyrr vóru gjørdar á Suðuroyar sjúkrahúsi. Leiðslan 

á Suðuroyar sjúkrahúsi hevur síðani í samstarvi við Landssjúkrahúsið arbeitt við at finna fram 

loysnir uppá tær atfinningar, sum liggja í hesum “påbud”. Fakliga tilmælið er, at útgerðin 

verður latin innaftur og broytingar verða gjørdar í røntgenrúminum. 

 

Samlaði kostnaðurin at útskifta røntguna er 1,5 mió. kr. Tað er møguligt, at útskiftingin kann 

fíggjast á medico-teknisku løgukontuna hjá Sjúkrahúsverkinum, møguligt longu í 2020. 

 

Pínuviðgerð: 

Nú hevur henda viðgerð virkað fyrimyndarliga ein part av 2018 og alt 2019. Umleið 200 fólk 

hava verið í viðgerð, leiðslan hevur avgjørt at ikki taka fleiri fólk í viðgerð. Hetta er ein 

sólskinssøga, men neyðuga játtanin fylgdi ongantíð við, hóast hetta hevur verið ein stór 

sparing fyri heilsuverkið.  

 

Spurningur: Ætlar landsstýrismaðurin at hækka játtanina? 

 

Svar:  

Landsstýrismaðurin hevur ætlanir um at hækka játtanina samsvarandi umbøn frá Suðuroyar 

sjúkrahús um eykajáttan, so at tiltøk sum eru sett í verk í árinum kunnu halda fram. Tað skal 

tó viðmerkjast, at upprunaætlanin við pínuviðgerðini, var at seta hana í verk stigvíst, 

samsvarandi tí játtanarhækking, ið varð veitt.  

 

Íløgur til Klaksvíkar sjúkrahús og Suðuroyar sjúkrahús: 

 

Spurningur: Ætlar landsstýrismaðurin at játta nakran pening til KS og SS? 

 

Svar: 

Ja, eftir ætlan verður játtan avsett til endamálið, men tað er torført at siga, hvussu tað endaliga 

broytingaruppskotið kemur at síggja út. 

 

Rakstur til Klaksvíkar Sjúkrahús og Suðuroyar Sjúkrahús: 

 

Spurningur: Ætlar landsstýrismaðurin at hækka játtanina til rakstur til KS og SS? 

 

Svar: 

Ja, eftir ætlan verður játtan avsett til endamálið, men tað er torført at siga hvussu tað endaliga 

broytingaruppskotið sær út. 

 

11.20.3.04. Landssjúkrahúsið (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 22. Serviðgerð uttanlands 

Mett verður ein øking á 20 mió. kr. frá 2019 til 2020. 

 

Spurningur: Hvør er ítøkiliga orsøkin? 
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Svar: 

Økingin á 20 mió. kr. til serviðgerðir uttanlands stendst av at 15 mió. kr. í eykajáttan, sum 

varð játtað í vár fyri at halda fram við virkseminum ótarnað, er tikin við. Harumframt eru 

framskrivingar á 5 mió. kr.   

 

Metingar frá Landssjúkrahúsinum fyri 2020 vísa, at heldur fleiri sjúklingar fara at verða 

sendir uttanlands í viðgerð enn í 2019 og at tørvurin tí verður størri enn tær 146 mió. kr., sum 

eru játtaðar fyri 2019. Sjúkrahúsverkið hevur miðvíst arbeitt við at fremja so nógvar viðgerðir 

heima sum gjørligt, tá tað er ráðiligt fakliga og fíggjarliga. Roknað verður tí við einum netto 

fíggjartørvi til Serviðgerð uttanlands uppá 151,9 mió.kr. fyri 2020. 

 

Landssjúkrahúsið setti í mai 2018 avmarkingar innan serviðgerð uttanlands. Bert tey vóru 

send til viðgerð, sum ikki kundu bíða. Hesar avmarkingar fingu kurvuna í 2018 at “knekka”, 

so talið av sjúklingum, sum sendir vóru í 2018 og nú eisini í 2019 eru áleið tað sama (sí 

stabbamynd). Tó tykjast viðgerðirnar at vera meira spesialiseraðar og dýrari. 

 

Landssjúkrahúsið roknar við einum vøkstri í 2020 á umleið 4 prosent í talinum av sjúklingum 

og einum vøkstri á 3-4 prosent í kostnaðinum. Samlað verður roknað við einum vøkstri í 

útreiðslunum uppá áleið 7 prosent. 

 

 
 

 

Roknskapartølini seinastu fýra árini fyri viðgerðir uttanlands vísa ein árligan miðalvøkstur í 

útreiðslum á umleið 7,4 prosent. Sjúkrahúsverkið hevur onga orsøk til at halda, at henda 

gongd ikki fer at halda fram komandi ár. Tað skal tó í hesum sambandi nevnast, at stór óvissa 

er knýtt at roknskapartølunum fyri viðgerðir í Danmark, tí donsku regiónirnar, av tekniskum 

orsøkum, ikki kunnu senda avrokningar fyri tær viðgerðir, sum eru framdar og vænta ikki við 

at kunna senda hesar fyrr enn annan ársfjórðing í 2020. Sjúkrahúsverkið veit hvussu nógvir 

sjúklingar eru sendir, men ikki hvørjar viðgerðir teir hava fingið og tískil heldur ikki hvat 

samlaði kostnaðurin er. 

 

11.20.3.08. Landssjúkrahúsið, útbygging (Løgujáttan) 

Í samandráttinum stendur: “Staðfest er, at dýrkingar eru í verkætlanini”.  
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Spurningur: Hvussu er status hesum viðvíkjandi? 

 

Svar: 

Samlaða útreiðsluvøksturin við verkætlanini fyri útbyggingina av Landssjúkrahúsinum kemur 

at verða 152,7 mió. kr., harav nógv tann størsti parturin er ein kostnaðarøking av verandi 

verkætlanini við H-bygninginum. Aðrar útreiðslur eru til nýggja tøkni og prosjektering. 

Uppskot til verklagslóg er gjørt og verður lagt fyri tingið fyrsta dagin.  

 

 

11.20.4.02. Viðgerðarstovnurin Heilbrigdi (Rakstrarjáttan) 

Játtanin er nógv økt síðani 2018. 

 

Spurningur: Hvør er orsøkin? 

 

Svar:  

Játtanin í 2019 varð hækkað vegna lønarhækkingar og arbeiðsgevaragjald í 2018 og 2019. 

Harumframt varð játtanin hækkað við 1,3 mió. kr. til at dagføra og menna virksemið hjá 

stovninum. Játtanin hækkar einans við framskrivingum av lønum í 2020. 

 

Um Løgtingsins fíggjarnevnd hevur aðrar spurningar ber til at venda sær til Heilsumálaráðið.  

 

Vinaliga 
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