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Dagf. 3. mai 2019 

     HIMR. J. nr. 19/00395-3 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

 

Svar 

 

upp á 

 

fyrispurning nr. 60/2018 eftir § 52a í tingskipanini um menningarætlanina í 

sjúkrahúsverkinum frá Kristionnu Winther Poulsen, løgtingskvinnu  

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

1. Hvussu gongst við arbeiðinum at seta í verk Menningarætlanina fyri sjúkrahúsverkið, 

sum Løgtingið hevði aðalorðaskifti um í mars 2017?   

 

2. Hvørji av teimum 25 tilmælunum í Menningarætlanini eru sett í verk? 

 

3. Hvussu gongst við at koma á mál við teimum tilmælunum, sum framvegis ikki eru sett í 

verk? 

 

4. Hvat er næsta stigið í arbeiðinum við at tryggja føroyingum eitt gott og tíðarhóskandi 

heilsuverk nú og frameftir?   

 

Svar: 

 

Til nr. 1, 2 og 3 

Út frá eini  leysligari meting meti eg, at umleið helmingurin av tilmælunum antin eru ella eru 

væl ávegis at verða sett í verk. Tað kann verða torført at seta neyv tøl á, hvørji ítøkilig tilmæli 

í menningarætlanini eru sett í verk, tí fleiri av tilmælunum eru av tílíkum slagi, at ilt er at meta 

um, nær tey endaliga eru sett í verk. Samstundis eru tað onnur tilmæli, sum verða sett í verk í 

eini øðrvísi útgávu, enn tey eru lýst í menningarætlanini. Niðanfyri verður lýst nærri, hvussu 

gongst við at seta í verk menningarætlanina fyri Sjúkrahúsverkið. 

 

Tað hevur verið mín greiða fatan, at ein fortreyt fyri nógvum av tilmælunum í 

menningarætlanini er, at sjúkrahúsverkið er skipað sum ein organisatión við einum ovasta 

leiðara. Tí varð beinanvergin farið undir eina tilgongd at umskipa bygnaðin og seta eina felags 

leiðslu fyri Sjúkrahúsverkið. Hetta arbeiðið kom upp á pláss í fjør, tá Sjúkrahúsverkið varð 

skipað sum ein organisatión við einum forstjóra. Samstundis varð ein reglugerð fyri 

sjúkrahúsleiðsluna í Sjúkrahúsverki Føroya orðað í samráð við sjúkrahúsleiðsluna. Reglugerðin 

lýsir virkið og yvirskipaðu ábyrgdir hjá yvirskipaðu leiðsluni umframt lokalu leiðslunum.   

Yvirskipaða leiðslan fyri Sjúkrahúsverk Føroya er mannað við einum forstjóra og tveimum 

stjórum. Forstjórin hevur yvirskipaðu ábyrgdina fyri Sjúkrahúsverk Føroya mótvegis Heilsu- 

og innlendismálaráðnum og skal tryggja, at samlaða føroyska sjúkrahúsverkið kann virka sum 

ein vælvirkandi og virkislig eind. Forstjórin er eisini sjúkrahússtjóri á Landssjúkrahúsinum við 

ábyrgd fyri dagligu leiðsluni á Landssjúkrahúsinum, meðan hinir báðir stjórarnir eisini eru 
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stjórar fyri ávikavist Klaksvíkar sjúkrahúsi og Suðuroyar sjúkrahúsi við ábyrgd fyri dagligu 

leiðsluni á lokalu sjúkrahúsunum.  

 

Í samsvar við reglugerðina hava verið skipaðir umleið tveir menningarfundir um árið millum 

landsstýrismannin, leiðsluna í Heilsu- og innlendismálaráðnum og yvirskipaðu leiðsluna fyri 

Sjúkrahúsverk Føroya. Endamálið við hesum fundum er at fylgja við og tryggja, at tilmælini í 

menningarætlanini verða sett í verk, umframt at onnur mál og avrik kunnu verða umrødd á 

hesum fundum. 

 

Sambært leiðsluni í sjúkrahúsverkinum hevur nýggi leiðslubygnaðurin virkað sera væl. Tað 

tekur sína tíð at seta í verk ein nýggjan bygnað, men tann fyrsta samansjóðingin er framd, og 

tað merkist til frama fyri starvsfólk og sjúklingar. 

 

Sjúkrahúsleiðslan hevur fastar fundir eina ferð um vikuna, har felags mál verða umrødd og 

viðgjørd. Eisini er ein høvuðssamstarvsnevnd sett við umboðum fyri øll trý sjúkrahúsini, sum 

hevur regluligar fundir um felags mál.  

     

Í løtuni er Heilsu- og innlendismálaráðið í eini tilgongd við at seta eitt nýtt ovasta leiðslutoymi 

í sjúkrahúsverkinum, eftir at forstjórin í vár fór úr starvi, samstundis sum stjórarnir á hinum 

báðum sjúkrahúsum formliga fara úr starvi ávikavist 1. juni og 1. juli í ár. 

 

Sum sagt var fyrsta stigið at fáa føroyska sjúkrahúsverkið skipað sum eina organisatión. Í 

slíkum broytingartilgongdum kann altíð verða roknað við, at tað tekur tíð, áðrenn ítøkiligu 

úrslitini spyrjast burturúr. Men longu nú hava vit vunnið fleiri ágóðar av umskipanini, og fleiri 

av tilmælunum eru longu antin sett í verk ella eru ávegis.  

Eitt gott dømi um góða samskipan við greiðum uppgávubýti er innan ortopedi, sum í dag fer 

fram á øllum teimum trimum sjúkrahúsunum. Umframt tað virksemið, ið er á 

Landssjúkrahúsinum, so er planlagt virksemi bæði í Klaksvík og í Suðuroy. Ortopedur, sum er 

settur á Landssjúkrahúsinum, er á Klaksvíkar sjúkrahúsi eina viku um mánaðin, har hann 

millum annað skurðviðgerð krossbond. Somuleiðis verða ymiskar ætlaðar skurðviðgerðir 

framdar av royndum ortopedi eina viku um mánaðin á Suðuroyar sjúkrahúsi.  

Í samsvar við menningarætlanina, verður tað eisini innan tað medisinska økið arbeitt við at 

samskipa økið betri millum sjúkrahúsini. Í løtuni situr ein bólkur við umboðum frá 

Landssjúkrahúsinum og Klaksvíkar sjúkrahúsi og greinar, hvussu samstarvið og uppgávubýtið 

frameftir skal verða millum bæði sjúkrahúsini á tí medisinska økinum fyri at tryggja, at 

kapasiteturin á báðum sjúkrahúsunum verður fult gagnnýttir.  

Eitt annað frambrot er á røntgenøkinum. Arbeitt hevur verið við at skapa rúm fyri fleiri MR- 

og CT-skanningum, millum annað við at fáa so nógvar vanligar røntgenkanningar sum gjørligt 

gjørdar í Suðuroy og í Klaksvík. 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, meðan økingin av MR-skanningum í 2018 eru heili 41 prosent, 

samanborið við 2017.  

Eg fari eisini at nevna samstarvið viðvíkjandi CT-skannaran á Suðuroyar sjúkrahúsi, sum játtan 

er sett av til í ár, sum júst er settur upp og verður royndarkoyrdur í løtuni. Hetta síggi eg sum 

eitt stórt framstig fyri sjúklingar í Suðuroy. Umleið 200 suðuroyingar verða sendir norður um 

Suðuroyarfjørð á hvørjum ári til CT-skanning í Havn. Metingin sigur, at 9 av 10 av hesum 
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skanningum nú kunnu gerast í Suðuroy. Í samsvari við menningarætlanina verður talan í hesum 

sambandi um at styrkja tað telemedisinska samstarvið millum sjúkrahúsini, har myndir verða 

tiknar á Suðuroyar sjúkrahúsi í samstarvi við røntgendeildina á Landssjúkrahúsinum.  

Bøtta samskipanin millum sjúkrahúsini hevur eisini havt við sær, at pláss hevur verið fyri at 

skapa nýggj tilboð, og í samsvar við menningarætlanina styrkja endurvenjingina og 

rehabiliteringina á ávikavist Klaksvíkar sjúkrahúsi og Suðuroyar sjúkrahúsi. Í Klaksvík verður 

sett á stovn ein deild til endurvenjing, sonevnd neurorehabilitering. Hetta er nýbrot í Føroyum, 

og frameftir fara vit í størri mun at bjóða eina tænastu, sum vit í dag keypa uttanlands.  

Á Suðuroyar sjúkrahúsi verður eisini arbeitt við at seta í verk landsfevnandi rehabilitering fyri 

sjúklingar, sum hava Parkinsonsjúku. Talan er um eitt samstarv millum  Landssjúkrahúsið og 

Suðuroyar sjúkrahús. Ætlanin er at skipa hetta soleiðis, at tilboðið verður tvær ferðir um árið, 

tvær vikur hvørja ferð, og byrjað verður eftir ætlan í heyst. 

Á Suðuroyar sjúkrahúsi er eisini ein pínuklinikk alment sett á stovn á heysti 2017, sum tekur 

sær av fólki, ið hava kroniska pínu. Tað vil siga, at pínan er varandi. Talan er um eitt tilboð, 

sum í nógv ár hevur manglað í Føroyum har fólk, sum hava drigist við kroniska pínu, onki 

veruligt tilboð hava havt. Klinikkin er ein ambulant deild – tað vil siga, at fólk verða ikki 

innløgd, men koma til viðtalu og kanningar og fáa síðani hjálp, ið kann vera linnandi heilivágur 

– eisini cannabis-heilivág, tá annar heilivágur er royndur, men ikki riggar. Hjálpin kann 

harumframt vera venjing við fysioterapeuti, samtalu við sálarfrøðing og hjálp frá sosialráðgeva, 

um onkrar tillagingar skulu gerast í sambandi við arbeiðið.  

 

Í løtuni eru 150-200 fólk, sum eru í viðgerð á pínuklinikkini í Suðuroy. 

 

Eisini fekk Suðuroyar sjúkrahúsi á heysti 2017 til vega eitt nýtt laser-tól til nýrasteinsknúsing. 

Síðani tólið er tikið í brúk, hava umleið 100 sjúklingar fingið viðgerð hesum viðvíkjandi. Talan 

er um viðgerðir, sum annars skuldi verið framdar uttanlands.  

 

Tað hevur leingi verið eitt stórt ynski frá norðoyingum at fáa knýtt Klaksvíkar sjúkrahús tættari 

at skipanini 1870, tí tað skapar størri tryggleika. At samskipa 1870 við Klaksvíkar sjúkrahús 

var eitt av tilmælunum í menningarætlanini. Stutt eftir at menningarætlanin varð handað, var 

arbeiðið sett í gongd, soleiðis at hetta tilmælið kundi setast í verk – og á sumri 2017 gjørdist 

hetta veruleiki. Hetta merkir, at tey í norður- og eysturøkinum, sum hava tørv á at síggja læknan, 

men ikki kunnu koyra til Havnar, kunnu ístaðin møta til kanningar á Klaksvíkar sjúkrahúsi sama 

kvøld. Tey skulu tó fyrst ringja til 1870. Líknandi skipan er við Suðuroyar sjúkrahús. 

Størsta frambrotið er tó økta serlæknamanningin. Í menningarætlanini varð víst á, at ein av heilt 

stóru avbjóðingunum í føroyska sjúkrahúsverkinum er vantandi serlæknar. Fleiri sergreinir vóru 

so illa mannaðar við serlæknum í føstum starvi, at teir serlæknar, ið vóru eftir, hoknaðu undir 

byrðuni. Hetta varð ein ónd ringrás. 

Hetta varð tikið í álvara beinanvegin. Í samsvari við menningarætlanina hevur serlig 

serlæknapulja síðani 2017 verið sett av til nýggjar serlæknar og onnur heilsustarvsfólk, og 

sjúkrahúsleiðslan hevur samstundis lagt nógva orku í at fáa sett fleiri serlæknar. Raðfestingin 

hevur gjørt mun. Í dag eru um 10 serlæknar fleiri í sjúkrahúsverkinum enn í 2016 og sergreinir, 

ið hava verið ómannaðar í mong ár, eru nú mannaðar við serlæknum í føstum starvi. Tað svarar 

til ein vøkstur upp á umleið ein fjórðing. 
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Allarflestu serlæknarnir hava tikið við starvi á Landssjúkrahúsinum. Nevnast kann, at loksins 

hevur eydnast at fáa sett ein lungnalækna aftur í starv; fleiri psykiatarar eru komnir aftrat, og 

nú eru fýra barnalæknar á Barnadeildini. Eisini eru hjartalækni og giktalækni settir, 

endokrinologur, sum er serlækni í stoffskiftissjúkum og diabetis, er fyri fyrstu fer settur í 

Føroyum – og eisini er røntgenlækni fyri stuttum settur. Eisini í Suðuroy er serlækni í anestesi 

settur, sum varðar av áðurnevnda tilboðnum við pínuviðgerð. 

 

Tá ið viðvíkur rekruttering av læknum í føroyska sjúkrahúsverkinum, var eitt av tilmælunum í 

menningarætlanini, at Heilsu- og innlendismálaráðið tók málið um KBU-skipanina upp við 

danskar myndugleikar, soleiðis at føroysk læknalesandi fingu framíhjárætt at taka teirra KBU-

skeið í Føroyum.  KBU er stytting fyri Klinisk basisuddannelse og er tað, ið fyrr hevði heitið 

turnus. 

 

Skipanin var nevniliga soleiðis, at føroyingar saman við dønum, vóru við í lutakastið um KBU 

plássini í Føroyum. Føroyar er eitt vælumtókt útbúgvingarstað, og stórur eftirspurningur var 

eftir at taka KBU-skeiðið í Føroyum. Tað hevði ta avleiðing, at fleiri føroyingar, sum lósu í 

Danmark, ikki sluppu til Føroyar í KBU-starv, hóast tey ynsktu tað. Í menningarætlanini var 

hetta mett at vera óheppið, tí altjóða royndir vísa, at tess longur – í okkara føri – føroyingar eru 

í Føroyum undir útbúgving, tess størri er møguleikin fyri, at tey koma aftur at arbeiða í føroyska 

heilsuverkinum, tá ið tey eru liðug við útbúgvingina. 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið tók, saman við sjúkrahúsverkinum, málið upp við danskar 

myndugleikar, og tað eydnaðist at finna eina loysn, soleiðis at føroysk læknalesandi frá í fjør  

hava havt framíhjárætt at taka teirra KBU-skeið í Føroyum. 

Eitt annað týdningarmikið tilmæli í menningarætlanini var at fáa sett eina sálarfrøðiliga eind á 

stovn á Landssjúkrahúsinum, ið skal kunnað veita heilsu-, kreppu- og neurosálarfrøðiliga 

viðgerð. Ætlanini er, at henda eind skal vera tvørgangandi og skal veita tænastu til bæði 

somatiskar og psykiatriskar sjúklingar. Mælt verður til, at eindin verður staðsett innan tað 

somatiska økið. Eisini skal eindin veita tænastu til Klaksvíkar og Suðuroyar sjúkrahús eftir 

tørvi. Ætlanin er, at eindin skal veita sálarliga kreppuhjálp og stuðul til sjúklingar við 

álvarsligum og kompleksum/kroniskum sjúkum. Eindin skal eisini undirvísa øðrum fakbólkum 

um tað sálarfrøðiliga økið. 

 

Í 2019 er peningur settur av til at fara undir fyrireikingarnar av eindini og uppbyggja serfrøðina. 

Hartil sæst í játtanarkørmunum fyri 2020, at ætlanin er at seta pening av í 2020, soleiðis at 

sálarfrøðiliga eindin kann byrja sítt virksemi. 

 

Eisini hevur tað støðugt verið arbeitt við at skipa eina felags visitasjón og felags bíðilistar. Fyri 

at fáa hetta sett í verk, er neyðugt, at øll sjúkrahúsini nýta sama KT-net. Sjúkrahúsleiðslan er 

samd um, at Klaksvíkar sjúkrahús og Suðuroyar sjúkrahús skulu nýta sama net sum 

Landssjúkrahúsið nýtir, og hevur í eina tíð verið arbeitt við hesum. Hetta  arbeiðið er við at 

koma upp á pláss. Við hesum verður grundarlag fyri at skipa felags visitasjón og felags bíðilistar 

– eitt arbeiðið, sum landsstýriskvinnan raðfestir høgt. 

 

Til nr. 4 

Tað næsta stigið í arbeiðinum við at tryggja føroyingum eitt gott og tíðarhóskandi heilsuverk, 

verður í fyrstu syftu at seta eitt nýtt og sterkt ovasta leiðslutoymi í sjúkrahúsverkinum. Hetta 

leiðslutoymið skal standa á odda við framhaldandi at styrkja samstarvið og samskipa virksemið 
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í okkara sjúkrahúsverki og seta tey tilmæli, sum enn mangla at fáa sett í verk í 

menningarætlanini. Tey tilmæli, sum í hesum sambandi hava serliga høga raðfesting, er at skipa 

felags visitasjón og felags bíðilistar.  

 

Eitt annað stig, sum í hesum sambandi eigur at nevnast, er, at tað í løtuni situr ein tvørfakligur 

bólkur og viðgerð, hvussu ein skipan við viðgerðartrygd kann verða sett í verk í føroyska 

sjúkrahúsverkinum. Tilmæli hesum viðvíkjandi verður latið landsstýriskvinnuni í næstum, 

soleiðis at fyrireikingararbeiðið við at seta eina tílíka skipan í verk kann byrja. 

 

Eitt annað sera týdningarmikið stig, ið eigur at takast fyri at fáa tryggjað eitt gott og 

tíðarhóskandi heilsuverk í Føroyum, er at fáa skipað ein sterkan fakmyndugleika innan 

heilsuøkið í Føroyum. Tí arbeiðir landsstýriskvinnan við eini ætlan um at fáa skipað ein part av 

virkseminum innan heilsuøkið í ein Fólkaheilsumyndugleika. Orsøkin er, at tað er tørvur á at 

fáa ein sterkan fakmyndugleika innan heilsuøkið í Føroyum, ið kann ráðgeva landsstýrinum, 

kommununum og almennum myndugleikum í heilsuspurningum. Ætlanin er at skipa ein 

Fólkaheilsumyndugleika, sum skal vera føroyski fakmyndugleikin á heilsuøkinum. 

 

Eftir ætlan skulu m.a. Fólkaheilsuráðið og Deildin fyri arbeiðs- og almannaheilsu húsast hjá 

Fólkaheilsumyndugleikanum. Stovnurin skal hava til uppgávu at veita holla ráðgeving til 

landsstýrið, kommunur og almennar myndugleikar í heilsufakligum spurningum. Harumframt 

er ætlanin at fáa Landslæknan undir føroyskt málsræði, soleiðis at Landslæknin kann gerast 

partur av Fólkaheilsumyndugleikanum. 

   

  

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 3. mai 2019 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 


