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Dagf. 13. desember 2018 

 HIMR j. Nr. 18/01086-2 

Sirið Stenberg 

landsstýrismaður 

 

Svar 

 

upp á 

 

§ 52a fyrispurning frá tingmanninum Kaj Leo Holm Johannesen, løgtingsmál nr. 41/2018:  

Fyrispurningur um tilboð frá Novo Nordisk grunninum at byggja miðstøð fyri diabetes í 

Føroyum 

 

 

Fyrispurningur 

 

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a 

 

1. Hvat snýr umsóknin frá Novo Nordisk grunninum seg um viðvíkjandi at byggja miðstøð fyri 

diabetes í Føroyum? 

2. Hvørjar ítøkligar grundgevingar brúkar Heilsu- og innlendismálaráðið fyri ikki at taka av 

tilboðnum at byggja miðstøð fyri diabetes í Føroyum?  

3. Hvønn myndugleika, stovn ella aðrar áhugabólkar hevur Heilsu- og innlendismálaráðið ráðført 

seg við um avgerðina? 

 

 

Svar 

 

1. Hvat snýr umsóknin frá Novo Nordisk grunninum seg um viðvíkjandi at byggja miðstøð 

fyri diabetes í Føroyum? 

Fyrst av øllum fari eg at rætta eitt mistak, sum hevur tikið seg upp í hesum málinum. Fyrispurningurin 

frá Novo Nordisk Fonden til Heilsu- og innlendismálaráðið snúði seg ikki um eina umsókn um at 

byggja eina miðstøð fyri diabetes í Føroyum. 

 

Tað, sum málið snýr seg um, er, at Novo Nordisk Fonden hevur vent sær til Heilsu- og 

innlendismálaráðið við einum fyrispurningi, um tað var áhugi fyri einum møguligum komandi 

samstarvi millum føroyskar heilsumyndugleikar og Novo Nordisk Fonden.  

 

2. Hvørjar ítøkligar grundgevingar brúkar Heilsu- og innlendismálaráðið fyri ikki at taka av 

tilboðnum at byggja miðstøð fyri diabetes í Føroyum?  

Sum eg havi greitt frá í svarinum til spurning nr. 1 snúði fyrispurningurin frá Novo Nordisk Fonden 

og fundurin okkara millum seg ikki um at byggja eina miðstøð fyri diabetes í Føroyum. Men, sum 

víst verður á í svarinum til spurning nr. 1, var talan um ein kunnandi fund um eitt møguligt komandi 

samstarv partanna millum. 
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3. Hvønn myndugleika, stovn ella aðrar áhugabólkar hevur Heilsu- og innlendismálaráðið 

ráðført seg við um avgerðina? 

Eg fari við hesum at kunna um, at eg havi ikki tikið endaliga avgerð í málinum enn.  

 

Eg kann tó leggja afturat, at eg haldi, at málið um eitt møguligt samstarv millum Novo Nordisk 

Fonden og føroyska heilsuverkið hevur við sær eina røð av prinsipiellum og etiskum spurningum, 

sum vit ikki hava svar uppá í løtuni. Fyrr enn hetta er gjørt, haldið eg ikki, at málið er búgvið til 

støðutakan. Við støði í hesum haldi eg tí, at tað er skilabest, at málið fær eina neyva politiska viðgerð, 

áðrenn støða kann verða tikin hesum viðvíkjandi.  

 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 13. desember 2018 

 

Sirið Stenberg 

Landsstýriskvinna 

 

 

 


