
 
 

Dagf. 17. november 2018 

     HIMR. J. nr. 18/00972-16 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

Svar 

upp á 

fyrispurning nr. 27/2018 eftir § 52a í Tingskipanini frá Bjørn Kalsø løgtingsmanni til Sirið 

Stenberg, landsstýriskvinnu í heilsu- og innlendismálum um bróstkrabbaviðgerð á 

Landssjúkrahúsinum  

1. Hvør er orsøkin til, at samstarvið millum íslendska bróstskurðlæknan, Kristján Skúla 

Ásgeirsson og Landssjúkrahúsið heldur uppat? 

2. Hvør hevur tikið avgerð um at slíta samstarvið? 

3. Ætlar landsstýrismaðurin at virka fyri, at samstarvið kann halda fram? 

4. Í svari til fyrispurning nr. 29/2017 sigur landsstýrismaðurin, at LS er í samráðingum um 

sonenvndan viðgerðarpakka frá Herlev Sygehus í Danmark. Spurdist nøkur avtala burturúr 

teimum samráðingunum? 

5. Fyri kortum frættist, at avtala er gjørd við sjúkrahús í Ålborg um  krabbameinsviðgerð. Kann 

landsstýrismaðurin greiða frá avtaluni, og hvat hon fer at merkja fyri teir sjúklingar, ið hava 

viðgerð fyri neyðini? 

  

Svar: 

Til spurning 1 

Upprunaliga samstarvsavtalan við Brjóstamiðstøðina gekk út við ársenda í 2017, men var 

eftirfylgjandi longd í 1 ár. Núverandi avtalan gongur út pr. 31. desember 2018. Orsøkin til, at 

samstarvið heldur uppat er tískil, at samstarvsavtalan gongur út. 

Leiðslan fyri sjúkrahúsverkið hevur, saman við viðkomandi fakfólkum, samskift við fleiri møguligar 

veitarar um bróstkrabbaviðgerð eftir 31. desember 2018, teirra millum Kristján Skúla Ásgeirsson. 

Niðurstøðan er, at tann veitarin, sum samanumtikið kann bjóða besta viðgerðartilboðið, er Aalborg 

Universitetshospital. Tí er avtala gjørd við Aalborg Universitetshospital, galdandi frá 1. januar 2019. 

 

Til spurning 2 

Eingin hevur tikið avgerð um at slíta samstarvið. Samstarvsavtalan við Kristján Skúla Ásgeirsson 

varir fram til 31. desember 2018. Tað er tí ikki talan um, at samstarvið verður slitið; samstarvið endar 

í samsvari við galdandi avtalu.  

 

Til spurning 3 

Tá tað snýr seg um samstarvsavtalur um serviðgerð uttanlands, er tað leiðslan fyri sjúkrahúsverkið, 

sum samráðist og ger avtalur. Landsstýrismaðurin hevur fult álit á, at leiðslan fyri sjúkrahúsverkið 



 
 

loysir hesa uppgávuna samvitskufult og forsvarliga.  

 

Til spurning 4 

Sjúkrahúsverkið hevur seinasta árið kannað fleiri ymsar møguleikar fyri samstarvi um sjúklingar við 

bróstkrabba eins og vanligt er, tá ein avtala er um at ganga út. M.a. varð samráðst við Herlev Hospital, 

men eingin avtala spurdist burturúr hesum samráðingum, tá av tornaði. Orsøkin til, at avtalan við 

Herlev Hospital varð av ongum, var fyrst og fremst, at uppleggið kravdi, at eitt størri tal av føroyskum 

kvinnum skulu sendast av landinum til bæði forkanning, viðgerð og eftirkanning. 

 

Til spurning 5 

Samstarvsavtalan við Aalborg Universitetshospital er ein sokallað sentur til sentur avtala, har eitt 

tvørfakligt toymi tekur sær av sjúklinginum. 

Avtalan tryggjar, at ein mammaradiologur og ein mammakirurgur við hollum royndum koma á 

Landssjúkrahúsið eina ferð hvønn mánað at kanna, staðfesta og viðgera føroyskar sjúklingar við 

bróstkrabba. 

Fyrimunir við avtaluni eru í høvuðsheitinum: 

- at betri samanhangur verður í allari sjúklingagongdini, tí at staðfesting av sjúku og eftirfylgjandi 

viðgerð fer fram hjá einum tvørfakligum toymi av heilsustarvsfólkum eftir norðurlendskum 

leiðreglum 

- at størri parturin av viðgerðini verður framdur í Føroyum 

- at avtalan er við størri stovn heldur enn einstakling og er tryggari, tí talan er um sjúkrahús, sum 

hevur fleiri serlæknar í starvi 

Fyri sjúklingin ferð tað at merkja, at flestu skurðviðgerðirnar (uml. 70%) verða framdar á 

Landssjúkrahúsinum, soleiðis at sjúklingar ikki noyðast av landinum í viðgerð. Hetta verður mett at 

verða til fyrimuns fyri bæði sjúkling og nærmastu familju, sum tí hevur betri møguleika at verða um 

sjúklingin í sjúkugongdini. 

Sjúklingar, ið hava tørv á eini rekonstruktión, skulu tó á Aalborg Universitetshospital at fáa 

skurðviðgerðina framda. Hetta fer fram soleiðis, at tá sjúklingurin verður skurðviðgjørdur fyri 

krabbasjúkuna av mammakirurgi, fremur plastkirurgur í sama viðfangi rekonstruktiónina. 

Sjúklingurin skal sostatt ikki fleiri ferðir undir skurð. 

Øll uppfylging fer fram í Føroyum. 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 17. november 2018 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 


