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Jógvan á Lakjuni        Nr. 42/2018 

løgtingsmaður 

 

 

 

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a 

 

Fyrispurningur um diabetesmiðstøð í Føroyum, settur landsstýrismanninum í 

innlendis- og heilsumálum, Sirið Stenberg, (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

1. Er tað rætt, at Novo Nordisk hevur bjóðað sær til at staðseta eina diabetesmiðstøð í 

Føroyum? 

2. Um ja. Hvat gongur ætlanin út uppá? 

3. Hvat hevði ein slík verkætlan kostað Føroyum? 

4. Er talan um sama slag av verkætlan, sum nú verður bygd í Grønlandi? 

5. Hava fólk frá Novo Nordisk verið í Føroyum og kunnað um verkætlanina? 

6. Um ja, hvussu nógv og hvussu ofta? 

7. Hevur samskifti verið millum Novo Nordisk og Heilsumálaráðið um verkætlanina? 

8. Er talan um eina miðstøð, sum vendir sær beinleiðis til fólk við diabetes? 

9. Er talan um eina miðstøð, sum vendir sær beinleiðis til læknar, sum arbeiða innan 

diabetesøkið? 

10. Er talan um eina miðstøð, sum vendir sær beinleiðis til fólk, ið granska innan 

diabetesøkið? 

11. Er nakar uttan fyri Heilsumálaráðið kunnaður um hesa verkætlan? 

12. Hvør hevur ráðgivið landstýrismanninum í hesum máli og í sambandi við hesa avgerð? 

13. Eru áhugabólkar ella felagsskapir kunnaðir? Um ja, hvør? 

14. Eru læknar kunnaðir? 

15. Er avgerðin hjá landsstýrismanninum fakliga grundað, ella er hetta ein politisk avgerð? 

16. Hvussu heldur landstýrismaðurin at tað stendur til á diabetesøkinum i Føroyum, og 

hvørjar avbjóðingar eru? 

17. Hvørji tiltøk  í sambandi við diabetes eru sett í verk í hesum samgonguskeiðnum? 

 

Viðmeringar: 

Sambært fjølmiðlunum hevur Heilsu- og Innlendismálaráðið sagt nei takk til eitt tilboð frá 

danska Novo Nordisk grunninum, sum bjóðar sær til at byggja eina miðstøð fyri diabetes í 

Føroyum. 

 

Hetta undrar mangar føroyingar, og ikki minst Diabetesfelagið, sum eftir øllum at døma ikki 

so frægt sum er kunnað um málið. Sambært felagnum hevði hetta verið kærkomið hjá teimum 

3000 til 4000 føroyingunum við diabetis. 

 

Tað, sum er áhugavert at fáa útgreinað, er, hví Heilsu- og Innlendismálaráðið hevur tikið hesa 

avgerð, og um tað liggja fakligar ella politiskar orsøkir aftan fyri avgerðina. 

 

 

Á Løgtingi, 7. desember 2018 
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