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Løgtingsmál nr. 23/2019: Uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk 

 

Uppskot 

til 

samtyktar 

Løgtingið heitir á landsstýrið um, saman við avvarðandi pørtum, at fyrireika og leggja fyri 

Løgtingið eina ætlan fyri, hvussu vit fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk, og hvussu ætlanin kann 

setast í verk.  

 

Viðmerkingar: 

Tað er tørvur á at fáa útbúgvið fleiri sjúkrarøktarfrøðingar, heilsurøktarar og heilsuhjálparar til at 

røkja tær tænastur, sum eru og verða neyðugar nú og komandi. Hetta bæði í sjúkrahúsverkinum og í 

kommununum.  

Seinnu árini hevur tað verið lagdur stórur dentur á at fáa útvegað nóg mikið av serlæknum og 

kommunulæknum. Hetta hevur tíbetur í stóran mun eydnast. Tó so at avbjóðingar enn eru á ávísum 

økjum, so tað arbeiðið má halda fram.  

Tíðin er komin til at gera ætlan fyri, hvussu vit tryggja okkum, at vit eru før fyri at møta framtíðar  

avbjóðingum á røktarøkinum. Góða gongdin í samfelagnum, har vit gerast alsamt fleiri, samstundis 

sum miðalaldurin hækkar, og nýggj viðgerðartilboð leggjast til, er eitt stórt tilfeingi, sum eisini setir 

krøv til okkara framtíðar sjúkrahúsverk og til kommunalu eldraøkini. Krøv, sum vit eru før fyri at 

møta útbúgvingarliga, tí vit hava útbúgvingarstovnarnar.  

Tøl frá avvarðandi fakfeløgum vísa, at tørvur longu nú er á starvsfólkum. Heilsuhjálparafelag 

Føroya kann vísa á eitt lutfalsliga høgt tal av ófaklærdum starvsfólkum í eldrarøktini. Tað hevur 

verið nógv frammi alment, at tað serliga í feriutíð er ómetaliga trupult at hava nóg mikið av 

starvsfólkum at røkja neyðugu uppgávurnar. Eisini í sjúkrahúsverkinum merkjast trupulleikar við 

manglandi sjúkrarøktarfrøðingum, sum m.a. ger tað trupult at hava allar sengur tøkar í feriutíð. Tað 

er eisini trupult í fleiri førum at fáa nóg mikið av heilsurøktarum til at røkja størvini úti í 

kommununum.  



Vit eru í tí hepnu støðu, at vit kunnu útbúgva hesar starvsbólkar í Føroyum. Vit hava góðar skúlar 

við væl skikkaðum starvsfólkum. 

Tí snýr tað seg fyrst og fremst um, hvussu vit kunnu taka fleiri inn í útbúgvingarskipanina. Bíða vit 

við hesum, kann tað gerast trupult at taka fleiri inn, tí stórur partur av útbúgvingini gongur fyri seg 

úti á sjúkrahúsunum og í kommununum, har útbúgvin røktarstarvsfólk standa fyri starvsvenjingini. 

Útbúgvin stavsfólk eru sostatt ein fortreyt fyri at kunna útbúgva fleiri.  

Góðskan í teimum røktartilboðum, vit veita, er í stóran mun treytað av, hvussu væl starvsfólkini eru  

fakliga skikkað. Tað er mangar ferðir staðfest, at hægri fakligu førleikarnir hjá starvsfólkunum eru, 

størri eru sanníkindini fyri yvirlivilsi, og færri komplikatiónir eru hjá sjúklingunum. Tí eiga vit altíð 

at stíla eftir hægstu fakligu góðsku til okkara borgarar. Hetta eigur eisini at verða tikið við í 

eftirmetingina av eldrarøktini, sum nú verður gjørd. Víst verður til verandi samgonguskjal um 

eftirmeting av eldraøkinum.  

Tað eru aðrir starvsbólkar á heilsu- og røktarøkinum, sum eisini hava tørv á útbúgvingum. Fyri at 

avmarka okkum, taka vit røktarstarvsfólkini upp í hesum umfarinum, og fara at venda aftur við 

øðrum upskotum um onnur starvsøki.  

Hugsanin í hesum umfari er, at landsstýrið saman við útbúgvingarstøðunum, fakfeløgunum og 

øðrum, sum varða av, ger eina ítøkiliga ætlan fyri, hvussu vit útbúgva fleiri og vísir, hvussu hendan 

verður sett í verk.  

 

 

Á Løgtingi, 04. november 2019 

 

 Bjørt Samuelsen Sirið Stenberg 

 

 Hervør Pálsdóttir Beinta Løwe Jacobsen 

 

 Kristina Háfoss Høgni Hoydal 


