
 

 

Kristianna Winther Poulsen    Nr. 60/2018 

løgtingsmaður 

 

Fyrispurningur eftir tingskipanini § 52a  

Fyrispurningur um Menningarætlanina í sjúkrahúsverkinum, settur landsstýrismanninum í 

heilsu- og innlendismálum Sirið Stenberg, (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

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 heilsu-

verk nú og frameftir?   

 

Viðmerkingar: 

Góð tvey ár eru liðin, síðan Løgtingið 7. mars 2017 hevði aðalorðaskifti um Menningarætlanina fyri 

sjúkrahúsverkið. Í hesari menningarætlan vóru 25 tilmæli um broytingar í sjúkrahúsverkinum sum 

partur av eini ætlan at menna heilsuverkið til framtíðar avbjóðingar.  

 

Ført hevur verið fram, at tørvur er á øktari vitan um virksemi, tøkni og førleikar millum tey trý 

sjúkrahúsini, fyri at brúka samlaða kapasitetin í sjúkrahúsverkinum til fulnar.  

 

At hava trý sjúkrahús krevur gott samskifti á øllum økjum, eisini í sambandi við visitatión og bíðili-

star. Dømi eru um, at sjúklingar eru á bíðilista til skurðviðgerð á einum sjúkrahúsi, hóast møguleiki 

er at fáa hesa viðgerð á øðrum sjúkrahúsi. At geva betri innlit í, hvussu gongdin við bíðilistunum er, 

er eitt av tilmælunum.  

 

Heilsuøkið er stórt og krevjandi, bæði í mun til fígging, til førleikar hjá starvsfólki og til leiðslu. 

Men góðar heilsutænastur fyri øll er ein av grundarsteinunum undir einum vælferðarsamfelagi, og 

heilsuverkið veitir alneyðugar tænastur til borgarar í okkara samfelag,  

 

Tí er neyðugt alla tíðina at arbeiða fram ímóti einum enn betri heilsuverki. At kunna veita góðar 

viðgerðir fyri sjúklingarnar, at skapa virðiligar arbeiðsumstøður fyri tey mongu dugnaligu starvsfól-

kini, sum hvønn dag gera sítt besta í sjúkrahúsverkinum og fyri, í evsta føri, at bjarga lívi. 

 

Eftir at tilmælini í Menningarætlanini eru sett í verk, er neyðugt at halda fram við arbeiðinum at 

menna góðar og tíðarhóskandi viðgerðir og heilsutænastur til allar okkara borgarar.  

 

Tí verður hesin spurningur settur landsstýrismanninum í heilsumálum.  

 

Á Løgtingi 23. apríl 2019 

 

Kristianna Winther Poulsen 


