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skannarum á Landssjúkrahúsinum frá Kaj Leo Holm Johannesen, løgtingsmanni 

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

1. Hvussu langir eru bíðilistarnir í løtuni til MR- og CT-skannararnar á Landssjúkrahúsinum? 

2. Hvat er gjørt seinasta árið fyri, at fólk ikki skulu bíða ov leingi at sleppa fram at MR- og CT 

skannarunum?  

3. Hvussu nógv verða MR- og CT-skannararnir nýttir um vikuna?  

4. Hvat er mest optimala nýtslan fyri ávíkavist MR- og CT-skannararnar fyri at stytta um 

bíðitíðina?  

5. Hvør er orsøkin, um so er, at MR og CT-skannararnir ikki verða fult gagnnýttir?  

 

 

1. Hvussu langir eru bíðilistarnir í løtuni til MR- og CT-skannararnar á 

Landssjúkrahúsinum? 

 

Er talan um nakað, sum verður mett at verða bráðfeingis, verður kanningin framd beinanvegin. 

 

Tá ið talan er um planlagdar kanningar, er bíðitíðin til eina CT-skanning umleið tvær vikur, frá tí at 

ávísingin er móttikin, til kanningin verður framd. Er talan um eina MR-skanning, kunnu tað ganga 

fýra til seks vikur, frá at røntgendeildin fær eina ávísing, til kanningin verður framd.   

 

2. Hvat er gjørt seinasta árið fyri, at fólk ikki skulu bíða ov leingi at sleppa fram at MR- 

og CT skannarunum?  

 

Í sjúkrahúsverkinum hevur í 2018 verið arbeitt við at skapa rúm fyri fleiri MR- og CT-skanningum, 

millum annað við at fáa so nógvar vanligar røntgenkanningar gjørdar í Suðuroy og Klaksvík, sum 

gjørligt. Harafturat hevur MR-skannarin frá seinna hálvári í 2018 verið í nýtslu allar yrkadagar í 

vikuni. Áðrenn hetta varð hann nýttur tveir yrkadagar um vikuna. Broytingarnar síggjast eisini aftur 

í virkseminum, har vanligu røntgenkanningarnar í Suðuroy og Klaksvík í 2018 eru øktar við ávikavist 

2 og 9 prosentum samanborið við 2017, meðan økingin av MR-skanningum í 2018 eru heili 41 prosent 

samanborið við 2017.  



 

Í talvuni niðanfyri sæst gongdin við MR-skanningum frá 2006 til 2018. 

 

 

 
 

Eisini skal verða nevnt, at játtan í 2019 er sett av til ein nýggjan CT- skannara, sum í næstum verður 

settur upp á Suðuroyar sjúkrahúsi. Talan verður í hesum sambandi um telemedisinskt samstarv 

millum Landssjúkrahúsið og Suðuroyar sjúkrahús, har myndir verða tiknar á Suðuroyar sjúkrahúsi, 

sum er í samstarvi við røntgendeildina á Landssjúkrahúsinum. 

 

   

3. Hvussu nógv verða MR- og CT-skannararnir nýttir um vikuna?  

CT-skannarin hevur altíð verið nýttur allar gerandisdagar í vikuni, t.e. 40 tímar um vikuna.  

 

MR-skannarin hevur verið nýttir tveir dagar um vikuna, men verður í dag eisini nýttur allar 

yrkadagar í vikuni. 

 
4. Hvat er mest optimala nýtslan fyri ávíkavist MR- og CT-skannararnar fyri at stytta 

um bíðitíðina?  

 
Mett verður, at talan er um optimala nýtslu, tá skannararnir verða nýttir allar yrkadagar við 

planløgdum kanningum, soleiðis at bíðitíðin kann verða so stutt sum gjørligt. 

 

5. Hvør er orsøkin, um so er, at MR og CT-skannararnir ikki verða fult gagnnýttir?  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. kvartal 93 122 155 146 149 303 214 246 237 353 375 519

2. kvartal 85 107 114 157 135 272 175 202 225 313 356 577

3. kvartal 63 104 61 173 151 114 212 184 186 272 356 410 521

4. kvartal 78 141 126 154 165 1 239 219 227 337 370 408 571

Í alt 141 423 416 596 619 399 1026 792 861 1071 1392 1549 2188

%-øking -1,65 43,27 3,86 -35,5 157,1 -22,8 8,71 24,39 29,97 11,28 41,25
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Mett verður, at ávikavist MR- og CT-skannararnir verða í dag fult gagnnýttir við teimum 

broytingum, sum eru framdar í fjør, har teir verða nýttir allar yrkadagar í vikuni.   

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 15. februar 2019 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

  


