HEILSUMÁLARÁÐIÐ

PRAKTISKE OPLYSNINGER FOR KOMMUNELÆGEVIKARER
(PRAKSISVIKARER)
Denne pjece er lavet med henblik på at give praktiske oplysninger, som kan være relevante at
kende til, hvis De skal til Færøerne og være vikar for en kommunelæge/praktiserende læge.

H
Heilsumálaráðið er det ministerium, der tager sig af sundhedsområdet på Færøerne. Heilsutrygd
er den institution, der ansætter vikarer for kommunelægerne/de praktiserende læger. Adressen er:
Heilsutrygd, P.O. Box 52, FO-700 Klaksvík. Tlf.: +298 61 40 00. Ansvarlig for
kommunelægerne er John Dalsenni Olsen, der har tlf. nr. +298 61 40 10 og mail:
jdo@heilsutrygd.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. Der bliver refunderet for den billigste rejse tur retur.
Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt for Dem at have egen bil med, laver Heilsutrygd en aftale
med et biludlejningsfirma. Lejebilen bliver leveret til lægen ved ankomst med fuld benzintank.
Hvis bilen ikke bliver afleveret igen ved afrejse med fuld tank, får lægen en regning fra
Heilsumálaráðið til at dække denne udgift. Benzin til kørsel i forbindelse med arbejde er
indregnet i honoraret fra Heilsutrygd.
Én tunnels afgift bliver betalt af Heilsutrygd, dog to, hvis man vikarierer i Klaksvik (dette fordi
man skal igennem to betalingstunneller!). Tunnels afgifter i forbindelse med vagter bliver
refunderet af Heilsutrygd. Øvrige tunnels afgifter bliver ikke refunderet! Hvis lægen har kørt
gennem tunnelen kommer regningen til Heilsutrygd, denne bliver videresendt til vedkommende
læge at betale.
Bolig bliver stillet til rådighed af kommunen.

C
Vores elektroniske sundhedssystem (THS) – 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 sygehusene og svar på disse,
foruden de almindelige funktioner som journalskrivning, recept skrivning, samt kalender
booking og udskrivning af regninger.
Eirargarður 2 • FO-100 Tórshavn
Tel: +298 304050 • Fax: +298 304025 • E-mail: hmr@hmr.fo
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Det er vores opfattelse, at de fleste vikarer har glæde af undervisning når de skal starte i praksis.
Derfor er der superbrugere i hver lægepraksis, disse tager sig af den generelle undervisning i
Cosmic. Hvis der efter ankomst opstår uklare situationer, eller hvis der er spørgsmål, -ved
praksispersonale hvem de skal henvende sig til. Se desuden: ”Kom godt i gang med THS –
kommunelæger” – separat pjece.

F
Forsikring:
I forbindelse med arbejdet som vikar sørger Heilsutrygd for, at De får en forsikring hos
”Tryggingarfelagið Føroyar”. https://www.trygging.fo/
Fly: Der er flyforbindelse til og fra Færøerne flere gange daglig med Atlantic Airways.
www.atlantic.fo
Bil/Færgeforbindelse er mellem Danmark og Færøerne. Afgang fra Hirtshals se nærmere
beskrivelse på: www.smyrilline.fo

H
Heilsutrygd betaler den største del af den løn, De får for arbejdet som vikar for kommunelægen, i
henhold til landsoverenskomsten af 1. oktober 2006 om almen lægegerning mellem Heilsutrygd
og Kommunulæknafelag Føroya (KLF)/(PLO). http://heilsutrygd.fo/get.file?ID=5952
Lægens indkomne regninger (fra honorartabellen) samt regninger for profylaktiske undersøgelser
sendes til Heilsutrygd.
Spørgsmål vedrørende basishonorar, ydelseshonorar, vagthonorarer samt profylakser stilles til
Heilsutrygd, Postsmoga 52, Klaksvíksvegur 2, boks 53, FO-700 Klaksvík
heilsutrygd@heilsutrygd.fo Tlf.: +298 61 40 00 Fax: +298 47 10 11 www.heilsutrygd.fo

K
Kommunerne kan svare på mange af de praktiske spørgsmål, de eventuelt kunne have til
området, bolig eller lignende.
Kommunelægen, De vikarierer for, informerer gerne om arbejdet som kommunelæge i distriktet.
De fleste kommunelæger er medlemmer af PLO gennem Kommunulæknafelag Føroya (KLF).
KLF er den forhandlingsberettigede delforening af PLO på Færøerne. KLF kan give Dem svar
på spørgsmål angående kommunelægernes arbejds- og overenskomstforhold på Færøerne.
Adressen er Kommunulæknafelag Føroya v/ Marjus Dam, kommunelæge, Húsanesvegur 25, FO370 Miðvágur tlf. arbejde: +298 21 23 25- e-mail. adr.: m-dam@olivant.fo

L
Lønnen bliver dels udbetalt efter overenskomst imellem Heilsumálaráðið (Sundhedsministeriet
Færøerne) og Kommunulæknafelag Føroya (PLO-Færøerne) fra oktober 2008
http://xhmr.sansir.net/get.file?ID=2390 med tillægsaftalen hertil, fra 1.oktober 2010
http://www.hmr.fo/get.file?ID=5632 - dels som honorar for profylakser, og dels betaling fra
Heilsutrygd efter overenskomst mellem Heilsutrygd og Kommunulæknafelag Føroya fra 1.
oktober 2006 http://heilsutrygd.fo/get.file?ID=5952 med § 2 tillægsaftaler, samt betaling for
diverse attester fra institutioner samt fra patienterne selv. Lønnen er således afhængig af, hvor
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meget De har at lave. Dog er vikaren sikret en løn på mindst 20.000 kr./uge. Dette er for
dagarbejde + minimum én vagt pr. uge. For at få løn udbetalt skal Heilsutrygd have oplysning
om, hvilket pengeinstitut og hvilket kontonummer, pengene ønskes sat ind på.

T
TAKS - 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,
ved at kontakte de færøske skattemyndigheder: ”TAKS”. Det kan de gøre på hjemmeside:
www.taks.fo ansøgningsblanketten til p-tal findes 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. Dertil skal vikaren/lægen udfylde arbejdsgiver adresse, V-tal, samt adressen til
vikarboligen. Nedenfor er oplysninger om adresse og V-tal. Nederst i dokumentet, under
lægedistrikter, står adressen til vikarboligen eller adressen til lægepraksissen anført.
Heilsutrygd
P.O. Boks 52
FO-100 Tórshavn
V-tal: 58 48 94
Vedrørende registreringsnummeret til punkt 7 i ansøgningsblanketten hos TAKS, skal lægen
opgive sit registeringsnummer i det land vedkommende bor i, altså for personer i DK, sit cprnummer.
Derudover skal Heilsutrygd have oplysninger om p-tal og færøsk kontonummer.

P
Heilsutrygd ansætter og aflønner praksispersonale til konsultationer hvor fast læge ikke er ansat.
Alle konsultationer har ansat praksispersonale, der ofte er i besiddelse af betydelig erfaring på
området og vil derfor kunne være behjælpelige på mange områder.

S
Spørgsmål vedrørende skat må rettes til TAKS på tlf.: +298 35 26 00 eller på www.taks.fo

V
Visitation af patienter til danske sygehuse kan kun ske fra det færøske sygehusvæsen.
Vagter: Der er etableret fælles vagtordning for alle kommunelæger på Færøerne. Den omfatter
altså alle kommunelæger ansat i Heilsumálaráðið. Se oversigten over de forskellige
lægedistrikter senere i dokumentet.
Denne vagtordning fungerer efter normal arbejdstid, fra klokken 16.00 – 08.00 på hverdage.
Hele døgnet i weekender samt på helligdage.
Visitationen udgår fra Landssygehuset i Tórshavn, hvor én vagtlæge, visitator, er stationeret. Om
aftenen er der fire kørevagter, der efter visitators skøn kan køre ud til patienter på sygebesøg. Én
i Sandoy, én på Suderø, én i det østre og én i det vestre distrikt. Om natten er der tre kørevagter,
der dækker hele området.
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Vikaren er forpligtet til mindst én vagt om ugen, denne kan dog afsættes til anden
kommunelæge, hvis vikaren finder en afløser. Dog skal vikaren være opmærksom på, at
garantilønnen derved bliver lavere end de garanterede kr. 20.000 pr. uge. Vagtskema findes på
www.kml.fo/vagtskema Vagterne er opdelt i 7 celler. Vikarerne bedes kontakte vagtchefen
Freddie Poulsen på tlf.: +298 30 23 60 eller via mail: freddie@torshavn.fo vedrørende vagt
tilrettelæggelse og password til vagtskema. Praksispersonalet kan også være behjælpelige på
dette punkt.

U
Kun dokumenterede udgifter, så som rejseudgifter + bil t/r refunderes.
Bemærk venligst at refundering af rejseudgifter er kun gældende for den billigst mulige rejse tur/
retur.

O
Overenskomster og § 2 aftaler.
1) Overenskomsten af 1.okt. 2006 om almen lægegerning mellem Heilsutrygd og
Kommunulæknafelag Føroya (KLF)/(PLO) - http://heilsutrygd.fo/get.file?ID=5952
2) Overenskomst imellem Heilsumálaráðið (Sundhedsministeriet
Kommunulæknafelag Føroya (PLO-Færøerne) fra okt. 2008 - link:
http://xhmr.sansir.net/get.file?ID=2390

Færøerne)

og

3) Tillægsaftalen hertil fra 1.oktober 2010 – http://www.hmr.fo/get.file?ID=5632
4) § 2 aftaler findes på hjemmesiden www.heilsutrygd.fo

L
Lovgivning.
På en række områder, er den færøske lovgivning anderledes end den danske. Nedenfor er
eksempler herpå, der kan også forekomme andre forskelligheder foruden nedenstående link.
LOV NR. 177 FRÁ 23. JUNI 1956 NR. 177 AF 23. JUNI 1956 OM FORANSTALTNINGER I
ANLEDNING AF SVANGERSKAB M.V., SOM SENEST ÆNDRET VED LOV NR. 505 AF 12. JUNI
2009

http://logir.fo/system/foframe.htm
LOV NR. 234 AF 3. JUNI 1967 OM STERILISATION OG KASTRATION, SOM SAT I KRAFT VED
KONGELIG ANORDNING NR. 73 AF 14. MARTS 1968, SOM ÆNDRET VED LOV NR. 505 AF 12.
JUNI 2009
http://logir.fo/system/foframe.htm
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Udover ovenstående eksempler om lovgivningen på Færøerne, henvises til www.logir.fo, hvor al
lovgivning er at finde. For at indkredse til sundhedslovgivningen henvises til
http://logir.fo/system/foframe.htm
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Færøerne – Føroyar
Billede over de 11 lægedistrikter
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Lægedistrikter på Færøerne:
Der er 11 lægedistrikter på Færøerne og i hvert af disse har et antal af normerede
kommunelægestillinger. Der er i alt 32 normerede stillinger.

Norðoyggjar består af 1 lægedistrikt:
Norðoya Lægedistrikt: Normeret til 4 kommunelægestillinger
Der er 3 konsultationer, alle i samme lægehus i Klaksvík. Befolkingstallet er ca. 5.600 og
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 distriktet ligger på Borðoy, der kan køres til øerne: Kunoy og
Viðoy. Der er færgeforbindelse og helikopterforbindelse til Fugloy, Svínoy og Kallsoy.
Der er undersøisk tunnelforbindelse mellem Borðoy og Eysturoy.
http://www.klaksvik.fo/
Vikarbolig:
Adresse: Biskupsstøð 10, 1. hædd, FO-700 Klaksvík.
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Sigrun Vágstún
Tlf.nr. +298 22 29 95
mail: sigrunv@klaksvik.fo

Eysturoy består af 4 lægedistrikter:
Fuglafjørðar lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger
Befolkningstallet er ca.: 3.690 og omfatter bygderne: Fuglafjørð, Gøta, Leirvík, Oyndarfjørð og
Hellurnar.
Distriktet ligger på østsiden af Eysturoy. Den ene læge har praksis i Fuglafjørð, den anden i
Gøta. Der kan køres til alle bygder i lægedistriktet.
Der er broforbindelse mellem Eysturoy og Streymoy.
http://www.fuglafjordur.fo/
http://www.eysturkommuna.fo/
Vikarbolig:
Adresse: afventer besked om ny adresse.
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Irena Olsen
Tlf.nr. +298 23 80 56
Mail: irena@fuglafjordur.fo
Runavíkar Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger
Befolkningstallet er ca: 3.600 og omfatter kommunerne Nes Sókn og Runavík. Distriktet ligger
på sydøst siden af Eysturoy. Begge læger har praksis i lægehuset beliggende i Runavik. Der kan
køres til alle bygder i lægedistriktet.
http://www.runavik.fo/index.asp
Vikarbolig:
Mýravegur 4, 620 Runavík
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Dinna Jensen
Tlf.nr. +298 23 70 21
Mail: dinna@runavik.fo
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Skála Lægedistrikt: Normeret til 1 kommunelægestilling
Befolkningstallet er ca.: 1.855 og omfatter kommunerne Elduvík, Sjóvar og Skála. Distriktet
ligger på sydvest siden af Eysturoy, dog ligger Elduvík kommune på nordøstsiden af øen. Der
kan køres til alle bygder i lægedistriktet. Praksis er beliggende i Skála, dog skal lægen 2 dage om
ugen (tirsdag og torsdag) til lægekonsultationen i Strendur (ca.10 min. kørsel fra Skála).
http://www.sjovarkommuna.fo/
http://www.runavik.fo/index.asp
Vikarbolig:
Adresse: Skálavegur 152 480 Skála
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Dinna Jensen
Tlf.nr. 23 70 21
dinna@runavik.fo

Eiðis lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger
Der er kun ansat én læge i distriktet. Befolkningstallet er ca: 2.200 og omfatter kommunerne på
begge sider af fjorden der skiller Eysturoy fra Streymoy, d.v.s. nordvest siden af Eysturoy, og
nordøst siden af Streymoy. Praksis er beliggende i Norðskála, dog skal kommunelægen arbejde
to halve dage om ugen i Eiði, hvor lægens bopæl også er.
Grænsen sydefter på Streymoy går ved Kollafjørð. Der kan køres til alle bygder i lægedistriktet.
Distriktet er normeret til to stillinger, men er kun besat med én læge.
http://www.eidi.fo/
http://www.sunda.fo/
Vikarbolig
Adresse: Brekkuvegur 21, FO-470 Eiði.
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Hans Andrias Joensen
Tlf.nr. + 298 29 72 05
Mail: hansandr@sunda.fo

Streymoy består af 2 lægedistrikter:
Norðstreymoyar Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger
Befolkningstallet er ca.: 2.880 og 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. Der kan køres til alle bygder i lægedistriktet.
http://www.vestmanna.fo/
http://www.torshavn.fo/
Vikarbolig:
Adresse: Hallarvegur 1, FO-350 Vestmanna.
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Maud Poulsen
Tlf.nr. +298 77 01 00
Mail: vestmanna@vestmanna.fo
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Suðurstreymoyar Lægedistrikt: Normeret til 11 kommunelægestillinger
Befolkningstallet er ca.: 18.000 og omfatter Torshavns kommune, der foruden byen Torshavn
med 18.000 indbyggere indbefatter alle bygder på syd siden af Streymoy, samt øerne Nólsoy,
Hestur og Koltur. Alle 11 praksis´s er i Tórshavn.
http://www.torshavn.fo/
Vikarbolig: kontakt venligst kontakterson
Elna Árting
Tlf.nr. + 298 30 20 60
Mail : elna@torshavn

Sandoy består af 1 lægedistrikt:
Sandoyar Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger
Befolkningstallet er ca: 1.350 og omfatter alle bygder på Sandoy og desuden øerne Skúvoy og
Store Dimun. Der er oftest kun én læge på øen, denne har kørevagt hele ansættelsesperioden. Der
er bilfærgeforbindelse mellem Streymoy og Sandoy flere gange om dagen. Overfarten tager ca.
½ time.
http://www.sandur.fo/
Vikarbolig:
Adresse: Miðgøta 13, FO-210 Sandur.
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Jonna Krog
Tlf.nr. + 298 26 10 41
Mail: jonnakrog@yahoo.dk

Vágar består af 1 lægedistrikt:
Vága Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger
Befolkningstallet er ca: 2.300 og omfatter alle bygder på øen Vagar, desuden øen Mykines. Der
er undersøisk forbindelse til fra Vagar til Streymoy. Forbindelsen til Mykines er hele året med
helikopter og om sommeren tillige med færge.
http://www.vaga.fo/
Vikarbolig:
Hornavegur 12
370 Miðvágur
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Jónhild Jørgensen
Tlf.nr. +298 34 44 04
Mail: jonhild@vaga.fo

Suðuroy består af 2 lægedistrikter:
Suðuroyar Nordre Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger
Befolkningstallet er ca: 2.710 og omfatter den nordre del af Suðuroy med kommunerne Tvøroyri,
Hvalba og Fámjin. Der kan køres til alle bygder i lægedistriktet. Begge læger har praksis i
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Tvøroyri i umiddelbar nærhed af lokalsygehuset. Der er bilfærgeforbindelse fra Tvøroyri til
Torshavn to gange dagligt. Sejlturen tager omkring to timer.
http://www.tvk.fo/
Vikarbolig:
Adresse: Undir Heygnum 35, FO-800 Tvøroyri
og Sornhústún 11, FO-800 i tilfælde af, at der er to vikarer:
Besøg www.visitsuduroy.fo for at se hus mærket SU 2
I tilfælde af at der er to vikarer, se hus mærket SU 41
Kontaktperson vedr bolig er ,
Póla Strøm
Tlf.nr. +298 28 44 80
Mail info@tvoroyri.fo

Suðuroyar Syder Lægedistrikt: Normeret til 2 kommunelægestillinger
Befolkningstallet er ca: 2.300 og omfatter den sydre del af Suðuroy med kommunerne: Vági,
Sumba, Hov og Porkeri. Begge lægers praksis er i Vági.
Lægerne på Suðuroy deles om kørevagterne. Der kan køres til alle bygder på øen.
http://vagur.fo/
Vikarbolig:
Adresse:
Vágsvegur 45
900 Vágur
Kontaktperson vedrørende bolig er,
Petry Joensen
Tlf.nr. +298 73 30 08
Mail: petry@vagar.fo
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