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Svar
upp á
fyrispurning nr. 49/2017 eftir § 52a í Tingskipanini frá Magnusi Rasmussen løgtingsmanni til Sirið
Stenberg landsstýriskvinnu í heilsu- og innlendismálum um serlæknar í føroyska heilsuverkinum
1.
2.
3.
4.
5.

Hvørji serlæknaøki mangla serlæknar í dag?
Hvussu nógvar serlæknar er talan um?
Hvørjum serlæknaøkjum eru konsulentar á?
Hvat verður gjørt fyri at manna serlæknastørvini ?
Hvørji serlæknaøki verður ikki mett, at ráðiligt er at bjóða í Føroyum í nærmastu framtíð?

Svar
Til nr. 1 og 2
Tabellin niðanfyri vísir talið á ósettum serlæknastørvum í sjúkrahúsverkinum, har játtan er til starvið, men har
uppgávan verður røkt við konsulentavtalum, tí tað higartil ikki hevur borið til at fáa serlæknar í fast starv.
Serlæknaøki, ið mangla serlæknar

Tal á serlæknum, ið mangla

Anæstesiologi (narkosa v.m.)

2

Dermatologi (húðsjúkur)

1

Gastroenterologi (maga- og tarmsjúkur)

1

Geriatri (sjúkur hjá eldri fólki)

0,5

Gynækologi og obstetrik (kvinnusjúkur og viðgonga/barnsburður)

0,5

Intern medisin

1

Mammaradiolog (røntgenkanning av kvinnubróstum)

1

Neurologi (sjúkur í nervalagnum)

2

Onkologi (krabbamein)

1

Ortopædkirurgi (sjúkur í rørslulagnum)

1

Oto-rhino-laryngologi (sjúkur í oyrum, nøs og hálsi)

1

Plastikkirurgi

1

Radiologi (røntgen v.m.)

5

Urologi (sjúkur í landræsi)

1

Vaksinpsykiatri

1
Tilsamans

20
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Sambært tølum frá Heilsutrygd, so eru 33 av 34 normeraðum kommunulæknastørvum sett. 23 av normeraðu
størvunum er sett við læknum í føstum starvið, meðan 10 eru sett við avloysarum. Eftir ætlan verður eitt
avloysarastarv broytt til eitt fast starv 1. apríl 2018 og fer talið á føstum setanum tá upp á 24, meðan talið á
avloysarum fer niður á 9.

Til nr. 3
Í sjúkrahúsverkinum eru hesi serlæknaøki heilt ella partvíst mannað við konsulentum:
-

anæstesiologi
barnakardiologi
dermatologi,
endokrinologi
fysiologi og nuklearmedisin
gynækologi
klinisk genetik
klinisk kemi
mammakirurgi
mammaradiologi
mammografi
neurologi
oftalmologi (innan kirurgi)
onkologi,
ortopædkirurgi
oto-rhino-laryngologi
plastikkirurgi
radiologi
tann-, munn- og ‘kæbe’kirurgi
urologi.

Til nr. 4
Heilsutrygd søkir javnan eftir kommunulæknum at seta í fast starv.
Sjúkrahúsverkið arbeiðir við miðvísum átøkum fyri at fáa serlæknar í ósettu størvini. Átøkini fevna m.a. um:
1) Størvini vera javnan lýst leys, bæði í Føroyum, Danmark, Svøríki, Noregi og Íslandi.
2) Á hvørjum ári heldur sjúkrahúsverkið kunningarfundir fyri teimum føroysku læknalesandi, bæði
teimum, sum lesa í Danmark og teimum, sum lesa í Póllandi. Her verður kunnað um starvsmøguleikar
og útbúgvingarmøguleikar á Landssjúkrahúsinum og um tørvin á serlæknum innan ymisku serøkini.
3) Roynt verður eisini at skapa eitt tilknýti millum teir ungu læknarnar undir útbúgving til føroyska
sjúkrahúsverkið og til Føroyar, soleiðis at tey skulu hava hug at koma aftur at starvast í føroyska
sjúkrahúsverkinum, tá tey eru útbúgvin sum serlæknar. Hetta verður m.a. gjørt við at geva føroyingum
framíhjárætt at taka Klinisk Basis Uddannelse (KBU) á Landssjúkrahúsinum. Eisini hevur
Landssjúkrahúsið pláss til útbúgvingarstørv til føroyingar, sum hava lisið til lækna í Póllandi.
4) Sjúkrahúsverkið arbeiðir somuleiðis við at seta innleiðslustørv innan so nógv serlæknaøkir sum
gjørligt. Eitt innleiðslustarv er ein tíðaravmarkað setan, har ungu læknarnir, sum eru lidnir við KBU,
hava møguleika fyri at royna seg innan ávíst serøki. Á hendan hátt, vera yngru føroysku læknarnir
verandi í føroyska sjúkrahúsverkinum í longri tíðarskeið og fáa økt tilknýti.
2/3

5) Sjúkrahúsverkið ger eisini ein rekrutteringsinnsats í mun til teir læknar, sum eru undir útbúgving til
serlækna. Um tað er ein føroyingur, sum ynskir at taka part av síni serlæknaútbúgving í Føroyum,
hjálpir sjúkrahúsverkið við tí, har tað er møguligt.
6) Sjúkrahúsverkið hevur eitt yvirlit yvir teir føroyingar, sum eru undir útbúgving til serlækna, og innan
hvørjar sergreinar tey útbúgva seg. Hetta yvirlit verður brúkt til at halda samband við læknarnar, og at
tosa við tey um hvat sjúkrahúsverkið kann gera, fyri at fáa tey aftur til Føroya at arbeiða.
7) Sambandið við útbúnar føroyskar serlæknarnar verður eisini hildið, við at læknarnir fáa starv í
sjúkrahúsverkinum sum vikarar, soleiðis at deildirnar fáa tætt samband við teir.
8) Avtalur eru gjørdar við Ríkissjúkrahúsið innan ávísar sergreinar, har nýútbúnir føroyskir serlæknar
arbeiða parttíð á Landssjúkrahúsinum í nøkur ár, inntil tey eru til reiðar at taka við starvi sum yvirlækni
í føroyska sjúkrahúsverkinum.
9) Í 2017 og 2018 eru 5 mió kr eru settar av á fíggjarløgtingslógini við tí endamáli betri at kunnað nøkta
tørvin á serlæknum í sjúkrahúsverkinum. Eftir ætlan skal sama upphædd játtast í 2019 við saman
endamáli.
Harumframt er, sum kunnugt, sett ein felags sjúkrahúsleiðsla fyri sjúkrahúsverkið, sum skal arbeiða fyri at fáa
sett tilmælini í menningarætlanini í verk. Eitt av tilmælunum er at styrkja rekrutteringina í sjúkrahúsverkinum
við at seta á stovn eina felags tilfeingissterka starvsfólkadeild, sum raðfestir arbeiðið við at útvega,
førleikamenna og varðveita serlæknar og annað heilsustarvsfólk til tey trý sjúkrahúsini.

Til nr. 5
Í Menningarætlanini fyri sjúkrahúsverkið var hesin spurningurin gjølla viðgjørdur. Summar viðgerðir eru, sum
av ymsum ávum ikki verður mett ráðiligt at bjóða í Føroyum í nærmastu framtíð. Innan skurð eru talan um
skurðviðgerðir í heilanum (neurokirurgi), thoraxkirurgi og hjartakirurgi. Heldur ikki verður mett, at føroysku
sjúkrahúsini eiga at gera skurðviðgerðir, tá talan er um illkynjaðar sjúkur, sonevndar malignar sjúkur –
undantikið viðgerðir fyri krabbamein í langanum (colon), sum tað ber til at gera í Føroyum. Aftrat hesum eru
eisini ávísar serliga spesialiseraðar ryggskurðviðgerðir, ið neyvan eiga at verða gjørdar í Føroyum.1

Heilsu- og innlendismálaráðið, 26. februar 2018
Sirið Stenberg
landsstýriskvinna

1

Menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið, Heilsu- og innlendismálaráðið, juni 2016, síða 32-33
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