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Dagf. 13. desember 2018 

 HIMR j. Nr. 18/01088-4 

Sirið Stenberg 

landsstýrismaður 

 

Svar 

 

upp á 

 

§ 52a fyrispurning frá tingmanninum Jógvani á Lakjuni, løgtingsmál nr. 42/2018: 

Fyrispurningur um diabetesmiðstøð í Føroyum  

 

Fyrispurningur 

 

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 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 landstýriskvinnuni 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 landsstýriskvinnuni fakliga grundað, ella er hetta ein politisk avgerð? 

16. Hvussu heldur landstýriskvinnan, 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? 

 

 

Svar 

 

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? 

Fyrispurningurin frá Novo Nordisk Fonden snúði seg um, hvørt tað var áhugi fyri einum møguligum 

komandi samstarvi millum føroyskar heilsumyndugleikar og Novo Nordisk Fonden.  
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3. Hvat hevði ein slík verkætlan kostað Føroyum? 

Ein fortreyt fyri at kunna siga, hvat ein møgulig verkætlan hevði kostað Føroyum er, at ítøkiliga 

innihaldið í verkætlanini er kent. Enn hava vit ikki umrøtt ítøkiliga innihaldið í eini møguligari 

verkætlan, og tískil ber heldur ikki til at siga, hvørjar útreiðslurnar av eini verkætlan høvdu verið fyri 

Føroyar. 

 

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

Talan var um ein kunnandi fund, har umboðini fyri Novo Nordisk Fonden eisini greiddu frá, hvussu 

tey arbeiða í Danmark umframt ætlanum teirra í Grønlandi.  

 

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

6. Um ja, hvussu nógv og hvussu ofta?  

Ein fundur hevur verið millum meg og umboð fyri Novo Nordisk Fonden. Fundurin var ein kunnandi 

fundur. Fundurin varð hildin í Føroyum tann 14. juni 2018, og fýra umboð fyri Novo Nordisk Fonden 

vóru á fundinum. 

  

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

Í apríl 2018 vendi Novo Nordisk Fonden sær til Heilsu- og innlendismálaráðið við einum 

fyrispurningi, um tað var áhugi fyri einum møguligum komandi samstarvi partanna millum. Novo 

Nordisk Fonden og Heilsu- og innlendismálaráðið gjørdu av at halda ein fund um málið. Eftir hetta 

snúði samskiftið millum Novo Nordisk Fonden og Heilsu- og innlendismálaráðið seg um 

fundarfyrireiking, herundir um innihald á fundinum og at áseta eina fundartíð. Tann 23. november 

2018 boðaði Heilsu- og innlendismálaráðið Novo Nordisk Fonden frá, at arbeitt varð ikki við 

málinum í løtuni.  

 

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? 

Í løtuni ber ikki til at svara hesum trimum spurningunum, eftirsum partarnir enn ikki hava umrøtt 

innihaldið í einum møguligum komandi samstarvi. 

 

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

Talan er ikki um eina verkætlan, men um ein fyrispurning frá Novo Nordisk Fonden, um tað er áhugi 

fyri at fara undir eitt møguligt komandi samstarv partanna millum. Fólk uttanfyri Heilsu- og 

innlendismálaráðið er kunnað um fyrispurningin frá Novo Nordisk Fonden. Á fundinum 14. juni 2018 

millum umboð fyri Novo Nordisk Fonden og meg, luttóku eisini leiðslan fyri sjúkrahúsverkið, 

leiðandi yvirlæknin á medisinska deplinum, ein deildarlækni og Landsapotekarin.  

 

Tað, sum síðani er hent í málinum, er, at um miðjan oktober 2018 var Heilsu- og innlendismálaráðið 

kunnað um, at fólk hava samskift við Novo Nordisk Fonden um granskingarpengar. Men hetta hevur 

ongantíð verið partur av samskiftinum millum meg og Novo Nordisk Fonden. 

 

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

Eg havi ikki tikið endaliga avgerð í hesum máli. Eg havi heitt á fyrisiting mína um at boða Novo 

Nordisk Fonden frá, at arbeitt verður ikki við málinum í løtuni. Hetta var gjørt, so Novo Nordisk 

Fonden fekk eitt svar upp á fundin í summar, um hvar málið er í løtuni. Eg havi ikki í samskiftinum 

við Novo Nordisk Fonden fingið varðhugan av, at málið hevur skund. Sambært frásøgnini frá 
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fundinum tann 14. juni 2018 millum meg og Novo Nordisk Fonden søgdu tey, ”at ikki er neyðugt, at 

tey fingu svar beinanvegin, og at hesin fundurin á ongan hátt var bindandi.” Av tí, at málið dróg út, 

boðaði Heilsu- og innlendismálaráðið tann 23. november 2018 Novo Nordisk Fonden frá, at í løtuni 

arbeiðir stjórnarráðið ikki við málinum. Hetta gevur mær somuleiðis betur stundir, at viðgera málið 

saman við politisku skipanini.   

 

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

Enn er málið ikki búgvið til at fara at kunna áhugabólkar og felagsskapir, og tí eru teir ikki kunnaðir 

um tað.  

 

14. Eru læknar kunnaðir? 

Læknar eru kunnaðir um fyrispurningin frá Novo Nordisk Fonden. Á fundinum 14. juni 2018 millum 

meg og Novo Nordisk Fonden luttók leiðslan fyri Sjúkrahúsverkið, leiðandi yvirlæknin á Medisinska 

deplinum og ein deildarlækni. 

 

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

Hetta málið hevur við sær eina røð av prinsipiellum og etiskum spurningum, sum vit ikki hava svar 

upp á í løtuni. Fyrr enn hetta er gjørt, haldi 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.  

 

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

avbjóðingar eru? 

Í 2013 gjørdi ein bólkur, mannaður við umboðum fyri m.a. Diabetesfelag Føroya og viðkomandi 

heilsustarvsfólki, eina Diabetesheildarætlan fyri Føroyar. Sambært Diabetesheildarætlanini fáa tey, 

sum hava diabetes typu 1 eitt nøktandi tilboð. Meðan støðan hjá teimum við diabetes typu 2 er ymisk. 

Ein av orsøkunum til hesa støðu er, at verandi skipan á økinum, hevur við sær, at viðgerðartilboð 

kring landið til sjúklingar við diabetes eru ymisk. Ein óheppin avleiðingin av hesum er, at ikki allir 

sjúklingar við diabetes kunnu fáa eina eins dygdargóða viðgerð.  

 

Við støði í hesum og teimum avbjóðingum, sum standa fyri framman, orðaði arbeiðsbólkurin, ið 

gjørdi Diabetesheildarætlanina, 18 tilmælir, sum tey mæla til at seta í verk. Víst var á, at við at seta 

hesi tilmæli í verk, ber til at veita sjúklingum við diabetes eina dygdargóða diabetesviðgerð á einum 

høgum heilsufakligum støði kring alt landið. 

 

Eg haldi, at tað er av størsta týdningi, at allir sjúklingar fáa eina dygdargóða viðgerð. Hetta er bæði 

galdandi fyri sjúklingar við diabetes, sjúklingar við varandi sjúkum og sjúklingar sum heild.  

 

Nøkur av tilmælunum í Diabetesheildarætlanini eru longu sett í verk. Fleiri av hinum tilmælunum 

snúgva seg um, at diabetesviðgerð skal fara fram í primera heilsugeiranum (t.v.s. tí partinum av 

heilsuverkinum, sum liggur uttanfyri sjúkrahúsverkið) heldur enn innan sjúkrahúsverkið. Men ein 

fortreyt fyri, at vit kunnu fremja hetta í verki, er, at hesin parturin av heilsuverkinum verður 

uppraðfestur og mentur samsvarandi nýggju uppgávunum.  

 

Henda støða er ein av orsøkunum til, at vit eru farin undir arbeiðið at menna og nútímasgera tann 

primera heilsugeiran (sí meira um hetta í svarinum til spurning nr. 17). 
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Tá diabetesviðgerðin í størri mun enn nú, kann fara fram á heilsudeplunum í nærumhvørvinum hjá 

borgarunum, fer hetta at vera eitt stórt framstig fyri sjúklingar við diabetes – umframt, at hetta eisini 

fer at verða eitt stórt framstig hjá t.d. sjúklingum við varandi sjúkum og sjúklingum sum heild  

 

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

Síðani henda samgongan tók við, eru fleiri tiltøk gjørd og sett í verk, sum bæði saman og hvør sær 

hava til endamáls at betra um viðgerðartilboðini hjá sjúklingum. Felags fyri øll hesi tiltøkini er, at tey 

eru ætlað bæði sjúklingum við diabetes, sjúklingum við varandi sjúkum og sjúklingum sum heild.  

 

Tiltøkini fevna m.a. um økta serlæknamanning innan sjúkrahúsverkið, eina serliga serlæknapulju, økt 

tal á kommunulæknastørvum, tillaga skipanina við økisdietisum og menningarætlan fyri 

sjúkrahúsverkið. Harumframt verður arbeitt við at nútímansgera tann sonevnda primera heilsugeiran.  

 

Menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið 

Í juni 2016 fekk eg handað “Menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið”. Í Menningarætlanini eru 25 

tilmælir, sum hava til endamáls at virka fyri at betra um sjúklingaviðgerðina í Føroyum – herundir 

eisini hjá sjúklingum við diabetes. Síðani Menningarætlanin varð handað mær, eru fleiri av 

tilmælunum longu sett í verk, og arbeitt verður miðvíst og stigvíst við at seta onnur teirra í verk.  

 

Av teimum tilmælum, sum longu eru sett í verk, fari eg serliga at tríva í niðanfyristandandi: 

 

1. Økt serlæknamanning 

2. Serlig serlæknapulja 

3. Felags leiðsla fyri sjúkrahúsini  

 

Til 1: Økt serlæknamanning 

Í hesum samgonguskeiðnum er talið á serlæknum í føstum starvi í sjúkrahúsverkinum økt munandi. 

Í 2016 vóru 32 serlæknar í føstum starvi, og í 2018 var hetta talið økt til 45 serlæknar í føstum starvi. 

Millum teir serlæknar, sum eru settir í starv, er eisini ein endokrinologur, sum er ein serlækni innan 

stoffskiftis- og diabetesøkið. Hetta er fyrstu ferð, at ein endokrinologur er í føstum starvi í føroyska 

sjúkrahúsverkinum. Henda stóra øking í talinum á serlæknum er eitt stórt framstig fyri 

sjúklingaviðgerð sum heild í Føroyum – herundir eisini fyri viðgerð hjá sjúklingum við diabetes.   

 

Til 2: Serlig serlæknapulja  

Sum nakað heilt nýtt er tað í hesum samgonguskeiðinum ásett ein heilt serlig serlæknapulja. Hetta 

merkir, at afturat játtanini til sjúkrahúsverkið, hava 5 mió. kr. verið játtaðar bæði í 2017 og í 2018. Í 

fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019 er ætlanin at játta 4,2 mió. kr. til endamálið. Játtanin er ætlað til 

at manna upp við serlæknum og øðrum serútbúnum heilsustarvsfólkum.  

Til 3: Felags leiðsla fyri sjúkrahúsini 

Tann 1. januar 2018 vórðu tey trý sjúkrahúsini savnað í ein bygnað, nevndur Sjúkrahúsverk Føroya. 

Henda broyting fer at gera tað møguligt at gagnnýta bæði starvsfólkaorkuna og fíggjarligu orkuna í 

sjúkrahúsverkinum skilabetri, enn møguleiki hevur verið fyri higartil. Við hesum ber eisini til at 

styrkja um sjúklingaviðgerðina. 

 

Av tiltøkum, sum eru sett í verk uttanfyri sjúkrahúsverkið, fari eg at nevna skipanina við økisdietistum 

og økta talið á kommunulæknum.  

 

Tillaga skipanina við økisdietistum 



Síða 5 av 5 
 

Í 2014 varð ein skipan við kliniskum dietistum kring landið sett í verk. Tænastan til borgarar í 

Eysturoynni og í Norðuroyggjum hevur ikki virkað eftir ætlan. Í 2018 varð henda skipanin broytt, so 

borgarar í hesum økinum eisini kunnu fáa atgongd til dygdargóða tænastu frá klinisku dietistunum. 

Henda broyting fer eftir ætlan at vera til gagns fyri sjúklingar við diabetes og aðrar sjúklingar, sum 

hava tørv á viðtalu hjá kliniskum dietistum. Skipanin við kliniskum dietistum í restini av landinum 

virkar eftir ætlan.  

 

Kommunulæknastørv 

Í hesum samgonguskeiðnum er talið á kommunulæknastørvum økt. Játtan er á fíggjarlógini til 35 

kommunulæknastørv. Higartil eru 34 av hesum størvum sett við antin einum kommunulækna í føstum 

starvi ella vikarum. Orsøkin til, at tað 35. starvið ikki er sett, kemst av, at hølir vanta til viðkomandi 

kommunulækna í Tórshavnar kommunu. Talið á kommunulæknastørvum er tað hægsta nakrantíð. 

 

Umframt tey tiltøkini, sum longu eru sett í verk, verður eisini arbeitt við at nútímansgera tann primera 

heilsugeiran. 

 

Nútímansgera primera heilsugeiran 

Arbeitt verður við at nútímansgera primera heilsugeiran, t.v.s. tann partin av heilsuverkinum, sum 

liggur uttanfyri sjúkrahúsverkið. Hetta arbeiðið verður skipað í stigum. Fyrsta stigið er at broyta 

lógina um kommunulæknaskipanina, so landið yvirtekur tær skyldur, sum kommunurnar hava á 

hesum økinum. Tá hetta er gjørt, ber til at fara undir at skipa landið í heilsuøkir við heilsudeplum 

kring landið. Eftir ætlan fari eg at leggja eitt lógaruppskot hesum viðvíkjandi fyri Løgtingið í hesi 

tingsetuni, sum skal koma í gildi 1. januar 2020. 

 

Á heilsudeplunum fer dentur at verða lagdur á at veita og menna heilsufremjandi og 

sjúkufyribyrgjandi tilboð, kanningar, veitingar og ráðgeving til borgaran. Ætlanin er, at stórur partur 

av heilsuveitingunum til borgarar við m.a. diabetes, varandi sjúkum og til eldri skal kunna fara fram 

í heilsudeplunum. Í Heilsunýskipanini (Frágreiðing til aðalorðaskifti um Heilsunýskipan) verður m.a. 

mælt til at diabetesviðgerð skal fara fram í primera geiranum, so viðgerðin kann veitast hesum 

borgarum í nærumhvørvinum hjá teimum, t.v.s. á heilsudeplum, sum fara at verða staðsettir kring 

landið. Hesin parturin av heilsuverkinum skal síðani uppraðfestast munandi til tess at klára at røkja 

nýggju uppgávurnar.   

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 13. desember 2018 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 


