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

 

 

Bjørt Samuelsen, Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir, Beinta Løwe Jacobsen, Kristina Háfoss og 

Høgni Hoydal, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 4. november 2019, og eftir 1. viðgerð 12. 

november 2019 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 14. november 2019, 11., 20. og 25., februar og 3. mars 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Heilsurøktarafelagið, Heilsuhjálparafelag Føroya, 

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Kommunufelagið, landsstýrismannin í almannamálum 

saman við Almannaverkinum, landsstýrismannin í heilsumálum saman við Sjúkrahúsverki Føroya, 

landsstýrismannin í uttanríkis- og mentamálum saman við Heilsuskúlanum í Suðuroy og 

landsstýrismannin í uttanríkis- og mentamálum saman við Fróðskaparsetri Føroya. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Uni Rasmussen, Rósa Samuelsen, Erhard Joensen og Jóhan Eli Poulsen) tekur tørvin á 

røktar- heilsustarvsfólkum í Føroyum í størsta álvara. Tí er tað eisini niðurfelt í samgonguskjalinum 

har vit viðurkenna at tørvurin á heilsustarvsfólki er alsamt vaksandi, herundir starvsfólk við 

serútbúgving. Tí verður neyðugt at stuðla einum mennandi fakligum umhvørvi innan heilsuverkið, 

herundir at leggja dent á eftirútbúgving og heilsutøkniligar útbúgvingar. Útbúgvingartilboðini innan 

heilsufakliga økið skula víðkast. 

  

Landsstýrismaðurin í mentamálum hevur greitt Trivnaðarnevndini frá, at arbeiðið er byrjað við at 

gera kanningar av tørvinum á heilsustarvsfólkum komandi 10 árini. Millum annað nevndi 

landsstýrismaðurin møguleikan fyri, at Suðuroyar Sjúkrahús kann gerast til útbúgvingarsjúkrahús.  

Meirilutin hevur tikið uppskotið til samtyktar í størsta álvara, men metir ikki, at tað er neyðugt at 

taka undir við uppskotinum, tí landsstýrismaðurin longu hevur sett arbeiðið í gongd.  

 

Meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.  

 

Minnilutin (Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir og Aksel V. Johannesen) tekur undir við hesum 

týdningarmikla uppskoti við hesum viðmerkingum: 

 

Tað er at gleðast um, at viðgerðin av hesum uppskoti elvdi til gott og gevandi alment kjak um stóra 

tørvin á røktarstarvsfólkum. Eisini hevur nevndarviðgerðin greitt víst á, at tað er stórur tørvur á at 

fáa útbúgvið fleiri røktarstarvstarvsfólk til at røkja tær tænastur, sum eru og verða neyðugar nú og 

komandi tíðir. Hetta bæði í sjúkrahúsverkinum og í kommununalu eldra- og heilsutænastunum.  

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

kommunulæknum. Hetta hevur tíbetur í stóran mun eydnast. 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 í Føroyum.  

 

Aktuella støðan við koronasmittuni hevur eisini greitt víst, hvussu týdningarmikið tað er við væl 

skikkaðum starvsfólkum, og hvussu trupult tað í ávísum støðum er at hava nokk av fólki. 

Upplýsingar 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.  

 

Nevndarviðgerðin hevur víst, at trupulleikin við at útvega nokk av starvsfólkum eisini er knýttur at 

truplum arbeiðsumstøðum, lutfalsliga lágari løn, trupulleikum við at fáa fulltíðarstørv, skeivum 

arbeiðstíðum og øðrum, sum upplivist sum tvørrandi virðing fyri starvsøkinum. Eisini hesi 

viðurskifti eiga vit at taka við í viðgerðina. 

 

Tað hevur eisini verið víst á, at samskipan og tætt samskifti millum heilsuverk, kommunur, 

fakfeløg, útbúgvingarstovnarnar og Mentamálaráðið er neyðug, skal tað eydnast at fáa útbúgvið 

fleiri røktarstarvsfólk. Hetta serliga fyri at fáa tað at bera til at hava nokk av starvsvenjingar-

plássum.  

 

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. Landið eigur at taka øll neyðug stig til at 

tryggja, at vit hava nokk av væl skikkaðum starvsfólkum at taka sær av teimum uppgávum, sum vit 

sum samfelag tørva. 

 

Minnilutin undrast á grundgevingina hjá meirilutanum fyri at fella uppskotið. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trivnaðarnevndin, 30. apríl 2020 

 

 

 

 

Uni Rasmussen  Sirið Stenberg 

 formaður   næstformaður 

 

 

 

Aksel V. Johannesen Hervør Pálsdóttir Rósa Samuelsen 

 

 

 

Jóhan Eli Poulsen   Erhard Joensen 

 

  

 

 

 

 


