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Dagf. 28. juni 2019 

     HIMR. J. nr. 19/00566-2 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

 

Svar 

 

uppá 

 

fyrispurning nr. 70/2018 eftir § 52a í tingskipanini um viðgerðartrygd frá Jenis av Rana, 

løgtingsmanni  

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

Hvat er hent í málinum um viðgerðartrygd, hvørjar útgreiningar og kanningar eru gjørdar, 

hvat vísa hesar og hvat líður við at útinna áheitan Løgtingsins um hesa trygd føroysku sjúklinga 

til viðgerð? 

 

Svar: 

 

Arbeiðssetningur varð orðaður í byrjanini av hesum árinum og landsstýriskvinnan setti í hesum 

sambandi ein tvørfakligan bólk til at gera tað kanningar- og greiningararbeiðið, ið samtyktin 

krevur.  

Arbeiðsuppgávan hjá arbeiðsbólkinum er hendan: 

 

• At bólkurin við íblástri frá øðrum londum lýsir, hvat ein skipan við viðgerðartrygd í 

føroyska sjúkrahúsverkinum eigur at innihalda og hvussu hendan eigur at verða sett í 

verk í føroyska sjúkrahúsverkinum. Í hesum sambandi skal bólkurin taka støðu til hesar 

spurningar: 

 

• Hvussu er støðan viðvíkjandi bíðitíðum í føroyska sjúkrahúsverkinum í dag? 

 

• Eigur sama skipan at nýtast til allar sjúklingar/sjúklingabólkar ella eigur talan at verða 

um ymiskar skipanir/freistir? 

 

• Hvørjar fortreytir skulu lúkast til tess at tilmælta skipanin kann setast í verk?  

 

• Eigur tilmælta skipanin at setast í verk stigvíst – ella í einum – og hvussu eigur hetta at 

verða gjørt. 

 

• Hvørjar fíggjarligar avleiðingar metir bólkurin er við at seta tilmæltu skipanina í verk?  

 

• Hvørjar broytingar skulu/eiga at verða gjørdar í regluverkinum í sambandi við at ein 

skipan við viðgerðartrygd verður sett í verk. 

 

• Metir bólkurin at tað eru onnur viðurskifti sum hædd skulu takast fyri í sambandi við 

eina skipan við viðgerðartrygd í føroyska sjúkrahúsverkinum.  
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Eftir ætlan skal tilmælið um hesi viðurskifti latast landsstýriskvinnuni í næstum. Tá ið tilmælið 

er handað er grundarlag fyri at viðgera málið politiskt og taka støðu til eina skipan við 

viðgerðatrygd og á hvønn hátt hon kann verða sett í verk.   

 

   

  

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 28. juni 2019 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 


