PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL PRAKTISERENDE LÆGER
(KOMMUNELÆGER)
Denne pjece er lavet med henblik på at give praktiske oplysninger, som kan være
relevante at kende til, hvis De skal til Færøerne og arbejde som
kommunelæge/praktiserende læge.

H
Heilsumálaráðið er det ministerium, der tager sig af sundhedsområdet på Færøerne.
Heilsumálaráðið ansætter kommunelægerne/de praktiserende læger. Adressen er:
Heilsumálaráðið, Eirargarður 2, FO-100 Tórshavn. Tlf: +298 30 40 50, Fuldmægtig i
ministeriet, Margit Stórá, har tlf. nr. +298 30 40 50 og mail: margit.stora@hmr.fo

B
Der sejler færge mellem Danmark og Færøerne. Det forventes, at De tager Deres bil
med, da det er nødvendigt at kunne køre rundt til bygderne. Der er også mulighed for
transport af bil med fragtbåd, hvis man kommer til Færøerne med fly. Dokumenterede
udgifter til transport af bil refunderes.
Se nærmere i ansættelsesbrevet om max. udgifter, som kan refunderes.
Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt for Dem at have egen bil med, laves der aftale
om en ordning. Lejebilen bliver leveret til lægen ved ankomst med fuld bensintank.
Hvis bilen ikke bliver afleveret igen ved afrejse med fuld tank, får lægen en regning
fra Heilsumálaráðið til at dække denne udgift. Bensin til kørsel i forbindelse med
arbejde er indregnet i honoraret fra sygekassen. En tunnelsafgift bliver betalt af
Heilsumálaráðið, dog to, hvis man vikarierer i Klaksvík. Tunnelsafgifter i forbindelse
med vagter bliver refunderet af Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (Sygekassernes
centralorganisation), Tórshavn.
Bolig
Kommunen vil være behjælpelig med at finde passende bolig.

C
Vores elektroniske patientjournal – system er COSMIC.
COSMIC systemet er væsentligt anderledes i brug end systemer fra Danmark, ikke
mindst fordi det er et system, der er fælles for hele sundhedsvæsnet. Systemet
indeholder funktionalitet til laboratorium rekvisitioner og svar, elektroniske
henvisninger til Landssygehuset og svar på disse, foruden de almindelige funktioner
som journalskrivning, recept skrivning, samt kalender booking og udskrivning af
regninger.
Det er vores opfattelse, at de fleste læger har glæde af undervisning i brugen af
Cosmic inden de skal starte i praksis. Vi tilbyder 2 timers ene undervisning til alle
kommunelæger/praktiserende læger, hvis dette ønskes. Det er også muligt at undvære
undervisningen, og så i stedet få hjælp fra praksispersonalet.

Vores undervisningen finder sted i Heilsumálaráðið i Tórshavn, inden for normal
arbejdstid (8-16) på hverdage, dog skal det planlægges inden. Det kan gøres ved at
maile til Ann Damgaard, system ansvarlig: ann.damgaard@hmr.fo
Ved ansættelse, sørger Heilsumálaráðið for, at De får kode/password til Cosmic.

F
Fly: Der er flyforbindelse til og fra Færøerne flere gange daglig med Atlantic
Airways, www.atlantic.fo
BilFærgeforbindelse er to gange om ugen om sommeren, afgang fra Hanstholm. Og
en gang om ugen om vinteren, afgang fra Esbjerg. Nærmere oplysninger kan fås på
hjemmesiden: www.smyrilline.fo

K
Kommunerne kan svare på mange af de praktiske spørgsmål, De eventuelt kunne
have til området, bolig eller lignende.
Kommunelægerne har en forening, der hedder Kommunulæknafelag Føroya, som
også kan give Dem svar på spørgsmål om kommunelægernes arbejdsforhold på
Færøerne. Adressen er Kommunulæknafelagið v. Formand Jaspur Petersen,
kommunelæge, Tinghúsvegur 70, FO-100 Torshavn, tlf. +298 31 01 10. e-mail. adr.:
jaspurpetersen@gmail.com

L
Lønnen bliver dels udbetalt efter overenskomst imellem Heilsumálaráðið
(Sundhedsministeriet Færøerne) og Kommunulæknafelag Føroya (PLO-Færøerne),
dels som honorar for profylakse, og dels via betaling fra sygekasserne og patienterne.
Lønnen er således afhængig af, hvor meget De har at lave. For at få løn udbetalt skal
Heilsumálaráðið have oplysning om, hvilket pengeinstitut og hvilket kontonummer,
pengene ønskes sat ind på.
Kontoen skal være i et færøsk pengeinstitut. For at kunne oprette en konto i en færøsk
bank, skal De have et færøsk p-tal. P-tal svarer til det danske cpr-nummer, men er et
selvstændigt nummer, som man skal søge om at få ved at kontakte de færøske
skattemyndigheder: ”TAKS”.
Det kan de gøre på hjemmeside: www.taks.fo, ansøgningsblanketten til p-tal ligger
på: http://www.taks.fo/documents/00177.pdf . De kan også ringe til TAKS på tlf.:
+298 35 26 00 og bede om at få en ansøgningsblanket.
Det kan tage op til to uger at få et p-tal. Derfor er det hensigtsmæssigt at ansøge om
dette hurtigst muligt.
Derudover skal Heilsumálaráðið have oplysninger om p-tal og færøsk kontonummer.

P
Den praktiserende læger ansætter og aflønner praksispersonale. Heilsumálaráðið kan
være behjælpelig med at anskaffe praksispersonale.

S
Spørgsmål vedrørende skat må rettes til TAKS på tlf.: +298 35 26 00
Sygekasserne betaler en del af den løn, De får for arbejdet som praktiserende læge,
dels som basishonorar og dels som honorar, i henhold til landsoverenskomsten af 1.
oktober 2006 om almen lægegerning mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF)
og Kommunulæknafelagið (KLF)/(PLO).

V
Visitation af patienter til danske sygehuse kan kun ske fra det færøske
sygehusvæsen.
Vagter. Der er etableret fælles vagtordning for alle kommunelæger i det centrale
område. Den omfatter læger ansat i disse distrikter: Norðoya, Eiði, Runavík,
Gøta/Fuglafjørður, Skála, Norðstreymoya, Vága og Suðurstreymoya lægedistrikter.
(Se oversigten over lægedistrikter senere i brochuren).
Denne vagtordning fungerer efter normal arbejdstid, fra klokken 16.00 – 08.00 på
hverdage, og hele døgnet i weekender samt på helligdage.
Visitationen udgår fra Landssygehuset i Torshavn, hvor en vagtlæge, visitator, er
stationeret. Om aftenen er der to bagvagter (kørevagter) der efter visitators skøn kan
køre ud til patienter på sygebesøg. En i det østre og en i det vestre disktrikt. Om
natten er der en bagvagt (kørevagt), der dækker hele området.
Vagterne bliver tilrettelagt af en vagtleder, der er almen mediciner. Denne opgave går
på skift mellem lægerne, der i denne periode er vagtfri. Fra 1. marts 2007 er det
Andor Ellefsen, praktiserende læge i Torshavn, der planlægger vagterne.
Har De spørgsmål vedrørende vagter, kan De kontakte Andor Ellefsen på tlf.: +298 28
37 82 eller via mail: andor@kallnet.fo

U
Kun dokumenterede udgifter, så som rejseudgifter til lægen + bil t/r refunderes. Se
nærmere i ansættelsesbrevet om max. udgifter, der kan refunderes.

Føroyar

Lægedisktrikter på Færøerne:
Der er vagtforpligtelse til alle stillinger. Se dog beskrivelse af ny vagtordning
overfor.

Sandoyar og Suðuroyar lægedistrikter er ikke omfattet af den centrale
vagtordning.
Norðoyggjar består af 1 lægedistrikt:
Norðoya Lægesdisktrikt: Normeret til 4 kommunelægestillinger.
Der er 3 konsultationer, alle i samme lægehus i Klaksvík.
Befolkingstallet er ca. 6.000
Omfatter kommunerne: Klaksvík, Viðareiði, Hvannasund, Svínoy, Fugloy, Kunoy og
Húsar.
Distriktet er fordelt på 6 øer, Fugloy, Svínoy, Viðoy, Borðoy, Kunoy og Kallsoy.
Klaksvik, som er den største by i disktriktet med ca. 5000 indbyggere ligger på
Borðoy, der kan køres til øerne, Kunoy og Viðoy. Der er færgeforbindelse og
helikopterforbindelse til Fugloy, Svínoy og Kallsoy.
Der er et lokalsygehus i Klaksvik.
Der er undersøisk tunnelforbindelse mellem Borðoy og Eysturoy.
Den lokale sygekasse har tlf.: +298 45 51 81

Eysturoy består af 4 lægedistrikter:
Fuglafjørður/Gøta lægedisktrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger.
Befolkningstallet er ca: 3.670.
Omfatter kommunerne Fuglafjørð, Leirvik, Gøta, Oyndarfjørð.
Distriktet ligger på østsiden af Eysturoy. Den ene læge har praksis i Fuglafjørð, den
anden i Gøta.
Der er broforbindelse mellem Eysturoy og Streymoy.
Den lokale sygekasse har tlf: +298 44 41 11

Runavíkar Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger.
Befolkningstallet er ca: 3.900.
Omfatter kommunerne Nes Sókn og Runavík.

Disktriktet ligger på sydøst siden af Eysturoy. Begge læger har praksis i lægehuset
beliggende i Runavik.
Den lokale sygekasse har tlf: +298 44 81 29

Skála Lægedistrikt: Normeret til 1 kommunelægestilling.
Befolkningstallet er ca.: 1.800.
Omfatter kommunerne Elduvík, Sjóvar og Skála.
Distriktet ligger på sydvest siden af Eysturoy, dog ligger Elduvík kommune på
nordøstsiden af øen.
Praksis er beliggende i Skála, dog skal lægen 2 dage om ugen til lægekonsultationen i
Strendur (ca. 10 min. Kørsel fra Skála).
Den lokale sygekasse har tlf: +298 44 92 12

Eiðis lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger.
Der er kun ansat én læge i distriktet.
Befolkningstallet er ca: 2.400
Omfatter kommunerne på begge sider af fjorden der skiller Eysturoy fra Streymoy,
d.v.s. nordvest siden af Eysturoy, og nordøst siden af Streymoy. Grænsen sydefter på
Streymoy går ved Kollafjørð.
Distriktet er normeret til to stillinger, men er kun besat med én læge.
Der er broforbindelse mellem Eysturoy og Streymoy. Lægekonsultationen er
beliggende i Eiði.
Den lokale sygekasse har tlf: +298 42 24 00

Streymoy består af 2 lægedistrikter:
Norðstreymoyar Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger.
Befolkningstallet er ca: 2.800.
Omfatter kommunerne: Vestmanna, Kollafjørð og Kvívík.
Distriktet ligger på vest siden og midt i Streymoy. Den ene læge har praksis i
Vestmanna, den anden i Kollafjørð.

Den lokale sygekasse har tlf: +298 42 13 67

Suðurstreymoyar Lægedistrikt: Normeret til 9 kommunelægestillinger.
Befolkningstallet er ca: 18.430
Omfatter Torshavns kommune, der foruden byen Torshavn med 18.000 indbyggere
indbefatter alle bygder på syd siden af Streymoy, samt øerne Nólsoy, hest og Koltur.
Er er 9 konsultationer, alle beliggende i Torshavn.
Den lokale sygekasse har tlf: +298 30 95 00

Sandoy:
Sandoyar Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger.
Befolkningstallet er ca: 1.400
(På grund af det lave befolkningsantal, ydes forhøjet basishonorar).
Lægekonsultationen er beliggende i Sandur.
Omfatter alle bygder på Sandoy og desuden øerne Skúvoy og Store Dimon.
Den lokale sygekasse har tlf: +298 36 15 50
Lægerne deles om vagterne, (Sandur er endnu ikke med i den centrale vagtordning).
Der er bilfærgeforbindelse mellem Streymoy og Sandoy flere gange om dagen.
Overfarten tager ca. ½ time.

Vágar:
Vága Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger.
Befolkningstallet er ca: 3.000
Omfatter alle bygder på øen Vagar, desuden øen Mykines.
Der er undersøisk forbindelse til Streymoy. Forbindelsen til Mykines er hele året med
helikopter og om sommeren tillige med færge.
Den lokale sygekasse har tlf: +298 33 30 31

Suðuroy består af to lægedistrikter:
Suðuroyar Nordre Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger.
Befolkningstallet er ca: 2.530.
Omfatter den nordre del af Suðuroy med kommunerne Tvøroyri, Hvalba og Fámjin.
Begge læger har praksis i Tvøroyri i umiddelbar nærhed af lokalsygehuset.
Der er bilfærgeforbindelse fra Tvøroyri til Torshavn to til tre gange dagligt. Sejlturen
tager omkring to timer.
Den lokale sygekasse har tlf: +298 37 13 71
Suðuroyar Sydre Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger.
Befolkningstallet er ca: 2.250.
Omfatter den syder del af Suðuroy med kommunerne: Vág, Sumba, Hov og Porkeri.
Begge lægers praksis er i Vági.
Der kan køres til alle bygder på øen. Der er 20 min. kørsel til lokalsygehuset.
Den lokale sygekasse har tlf: +298 37 37 08
De 4 læger på Suðuroy deles om vagterne.

