
til sjúklingar, ið fara uttanlands 
til kanningar og viðgerð

Leiðbeining
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Í viðgerð uttanlands
Tú hevur fingið ávísing til serviðgerð utt
an lands. Føroyska sjúkra hús ið skip ar fyri 
og rindar ferðina, eisini fyri uppi hald ið á 
sjúklinga hotelli frá degn um fyri, at sjúkl
ing ur in skal møta til við gerð ar ella til 
kann ingar á staðnum.

Á Landssjúkrahúsinum er tað Utt an
lands tæn ast an, ið tekur sær av ferð ing 
utt an lands til sjúklingar, ið eru ávíst
ir av Lands sjúkra hús in um. Á klaks vík ar 
Sjúkra húsi og Suður oyar Sjúkra húsi eru 
tað fyri støðu kvinn urn ar, sum taka sær av 
hes um.

Landssjúkrahúsið tel. 304500, 
bið um Utta nlands tænastuna.
T-postur: uttanlands@ls.fo

Klaksvíkar Sjúkrahús tel. 45 45 45, 
bið um fyristøðukvinnuna.
T-postur: fyristodukvinna@ks.fo

Suðuroyar Sjúkrahús tel. 34 33 00, 
bið um fyristøðukvinnuna.
T-postur: thyra@ssh.fo

Sí hentar adressur á www.ls.fo

Ferðin
Tá sjúklingur verður ávístur til viðgerð
ar utt an lands, verður avtalað um frá ferð 
gjørd við føroyska sjúkra hús ið. Sjúkra
hús ið sendir sjúklingi og møgu lig um 
fylgj ara ókeypis ferðaseðil við teldu posti 
ella postinum.

Í innskrivingini á flogvøllinum verð
ur bók ing ar numm ar ið á ferða seðl un um 

brúkt sam an við passi ella øðr um sam
leika prógvi við mynd í. Tíðin fyri frá ferð 
stend ur á ferðaseðlinum, og mið að verð ur 
móti, at ferðaseðilin hev ur á tekn aða heim
ferð áðrenn frá ferð úr Før oy um.

Um ferðaseðilin er opin, verður bók ing
ar numm arið brúkt, tá heim ferð in verð ur 
bíløgd. Um heim ferð in ikki verð ur, sum 
ásett, skal hetta frá boð ast sjúkra hús in
um, sum send ir sjúkl ing in av stað. Sum 
megin regla rind ar sjúkra hús ið ikki fyri 
broyt ing ar, sum hava við sær eyka kostnað 
eftir, at ferða seð il in er útskrivaður. Tó eru 
und an tøk, um hetta gerst neyðugt vegna 
sjúkra støðu. er sjúklingur illa gongd ur, og 
tørv ur er á koyri stóli á flog vøll in um ella 
fyri ser stak ari hjálp, skal hetta boð ast frá, 
tá ferða seð il in verður bílagdur.

Uppihald uttanlands
Sjúklingar, sum verða ávístir til sjúkra
við gerð uttanlands, verða vístir til eitt 
sjúkl inga hotell, tá teir ikki eru inn lagd ir á 
við gerðar staðn um. verð ur fylgj ari játt að
ur, skal hann altíð brúka sama sjúkl inga
hotell sum sjúkl ing ur in, men kann hava 
ann að uppi halds stað, tá sjúkl ing ur in er 
inn lagdur. velur sjúkl ing ur in sjálv ur at 
búgva aðra staðni, enn sjúkrahúsið á vís
ir, ber sjúkling ur in sjálv ur uppihalds– og 
kost út reiðsl urn ar. Somu treytir eru gald
andi fyri játt að an fylgj ara



SjúkrahúSverk Føroya | 3

Treytirnar fyri, at sjúkrahúsverkið kann bera ferða–  
og uppi halds út reiðsl ur fyri fylgjara, eru hesar:

Fylgjari
vanliga ferðast sjúklingurin einsa mall ur. 
Metir yvirlæknin, at sjúkl ing ur in av heilsu
áv um ikki kann ferðast einsa mall ur, kann 
sjúkra hús verk ið bera ferða út reiðsl urn ar, 
so heilsu starvs fólk kann fylgja við sjúkl ing
in um til við gerðar stað ið. Gera heilt serlig 
viðurskifti seg gald andi, kann ein persónur 
– vanliga av varð andi – verða játt aður at 
fara við sjúkl ing in um sum fylgj ari.

er ikki lógarheimild at senda fylgj ara við 
sjúkl ingi, kann sjúklingurin tó al tíð velja at 
taka fylgjara við sjálvur. Í slík um føri kann 
ferðaseðil bíleggjast gjøgn um starvs fólk 
hjá atlantsflog, sum hev ur arb eiðs  stað á 
Uttanlandstænastuni.

Uttanlandstænastan og fyri støðu kvinn
urn ar veg leiða, hvussu uppi hald kann út
veg ast.

Uttanlandstænastan á Lands sjúkra
hús in um og fyristøðukvinnurnar á klaks
vík ar– og Suðuroyar Sjúkrahúsi taka 
støðu til, um sjúklingurin lýkur treyt irnar 
fyri at fáa játtaðan fylgjara. Sjúkra hús ið 
rind ar tá ferðina og lut víst uppi haldið á 
sjúkl inga hotelli hjá játtaðum fylgjara.

játtaður fylgjari rindar eitt gjald fyri 
inni vist við kosti, sum er kr. 150, um 
dag in, tó ongantíð meira enn kr. 1.500, 
um mánaðin.

Lóg, kunngerð og vegleiðing til kunn
gerð eru at lesa á www.ls.fo

Krav til fylgjara
Fylgjarar skulu verða um sjúkling in og 
hjálpa honum undir við gerð ini utt an
lands. játtaður fylgjari skal vera mynd
ug ur og førur fyri at átaka sær upp gáv una 

Lívshóttandi sjúka og/ella likam ligt, 
sál ar ligt ella sosialt ófullføri

við lívshóttandi sjúku er at skilja eitt 
nú bráð feingis lívshóttandi sjúku, tá 
ið út lit eru fyri at støðan kann versna 
mun andi, og tá ið diagnosa verður sett 
um lívs hóttandi sjúku. 

Sálarligt, likamlig og sosialt ófullføri
við sálarligt ófullføri er at skilja eitt 
nú sjúkl ingar, ið hava sálarsjúku ella 
menn ing ar tarn. 

við likamligt ófullføri er at skilja eitt 
nú sjúklingar, ið sita í koyri stóli ella 
á annan hátt eru ófullførir, t.d. vegna 
aldur, ferðslu van lukku ella aðr ari van

lukku. Um sjúklingur t.d  er illa gongdur 
og hevur trupulleikar at bera við førið 
o.a., ber til at skipa fyri praktiskari hjálp 
á staðnum, og er hetta ikki at rokna 
sum heilt serlig viðurskifti.

við sosialt ófullføri er at skilja sjúkl
ing ar, ið hava álvarsligar trupul leik ar 
við at ferð ast og uppihalda sær einsa
mall ir uttanlands, hóast talan ikki er 
um likam ligt ella sálarligt ófullføri. Um 
sjúkl ingur hevur trupult við at finna og 
at skilja málið, ber tað til at skipa fyri 
praktiskari hjálp á staðn um. Sama er 
galdandi, um sjúklingur hevur flúgvi
ræðslu. Tá er møguleiki fyri at sigla/
ferð ast við skipi.
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sum fylgj ari. Fylgjarin skal ikki hava aðr ar 
ábyrgdir, meðan hann er fylgj ari hjá sjúkl
ing in um.

Sjúklingur lýkur ikki treytirnar fyri 
játt að an fylgj ara, um støðan er støð
ug, ella viðgerðin fevnir um vanlig ar 
út vort is kanningar ella afturvend andi 
eft ir lits vitj an.

Herundir koma: 
– krabbameinssjúklingar, sum ferð ast 
til eft ir lits vitj anir ella kyknuliga við gerð 
(kemo við gerð), har hjáárin ikki vænt ast 
fyrr enn aftaná heimkomu til Føroyar.

– hjartasjúklingar, sum skulu undir 
ikki lívs hótt andi skurðviðgerðir, m.a. 
hjarta/æðra kann ing, har ikki verð ur 
rokn að við krúnæðrasjúku, sum krev ur 
opna skurð við gerð.

hjartasjúklingar, sum bráðfeingis 
eru við gjørd ir fyri blóðtøpp á sjúkra hús
in um og verða bráðfeingis sendir nið
ur til hjarta/æðrakanning fáa vanliga 
ikki fylgj ara við. hetta av tí, at viðgerð in 
á sjúkra hús in um hevur ført við sær, at 
sjúkl ing ur in tá vanliga er utt an fyri lívs
vanda. hes ir hjartasjúklingar fáa í flestu 
før um heilsu starvs fólk við, sum skulu 
tryggja fak liga eft ir lit ið undir sjálv um 
flutn ing in um og veita við gerð, um hetta 
er neyðugt.

Í teimum førum, har tað hend ir, at 
sjúkl ing ur in á ríkis sjúkra hús in um fær at 
vita, at hann skal til opna skurð við gerð, 
so sum „bypass“, verður fylgj ari send ur 
eftir fylgj andi frá tí løtu, at sjúkl ing ur in 
hevur fingið boðini um skurð við gerð.

Fylgjari, sum sjúkrahúsið ikki hev ur 

á víst, skal sjálvur bíleggja og rinda fyri 
ferða  seð il og uppihald antin á sjúkl inga
ho t elli ella aðrastaðni.

Fylgjari til børn og ung undir 18 ár
er sjúklingur yngri enn 18 ár, ber sjúkra
hús verk ið ferða– og uppi halds út reiðsl ur, 
so ein fylgjari kann fara við sjúkl ing in um 
utt an lands.

Í serligum førum kann sjúkra hús verk
ið tó bera ferða– og uppi halds út reiðsl
ur so leið is, at bæði foreldr ini kunnu fara 
við barni uttan lands til við gerð ar. her 
kann tal an verða um barn ella ung an, ið 
hev ur álvarsligt brek t.d. fjøl brek að, ella 
lívs hótt andi sjúku ella barn/ungan, ið fer 
at fáa staðfest álvar sama diagnosu t.d. 
menn ingar tarn, au tismu ella lívs hótt andi 
sjúku. eitt at lit at taka í hesum føri er eis
ini aldur á barn in um.

er talan hinvegin um umstøður, sum 
eru støðugar t.d., tá talan er um eftir lits
vitj an ir v.m., játtar sjúkra hús verk ið sum 
meg in reglu ikki tveir fylgjarar at fara við 
ein um barni.

Sjúkralega í longri tíðarskeið
Um ein sjúklingur, sum hevur fing ið fylgj
ara, liggur sjúkur uttanlands í 4 vik ur ella 
longri, kann sjúkrahúsverk ið bera út
reiðsl urn ar av, at fylgjarar kunnu skift ast 
um at fara uttanlands at verða um sjúkl
ing in, so ein fylgjari kann vera skift ur út 
aft an á 4 vikur.

ynskja fylgjarar at skiftast um at verða 
um sjúklingin í styttri tíðar skeið, bera 
fylgj ar arn ir sjálvir ferða út reiðsl urn ar. 
Sjúkra hús verk ið ber tó uppi halds– og 
kost út reiðsl urn ar hjá við komandi. vel
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ur fylgj ari ann að uppihaldsstað enn tað, 
sum sjúkra hús verk ið hevur ávíst viðkom
andi, ber fylgjarin sjálvur uppihalds– og 
kost út reiðslurn ar, ið standast í hes um 
samb andi.

Fylgjari, ið hevur fingið játtað ferða– og 
uppi halds út reiðsl ur frá sjúkra hús verk in
um, skal brúka sama uppi halds stað sum 
sjúkl ingurin.

Heimferð
Tá viðgerðin er liðug, kann heim ferð in bí
leggj ast hjá um boði hjá atlantic air ways, 
sum hevur arbeiðs stað á Utt an lands
tæn ast uni á Lands sjúkra hús in um, ella á 
Sjúkl inga hotellið Tórshavn, um gist verð
ur har. Í teimum førum, har ferða seð il in 
er op in, ella broyt ing er neyð ug, fæst hjálp 
til hetta við at venda sær til Uttan lands
tæn ast una ella fyri støðu kvinn urn ar. er 
neyð ugt við ser stak ari hjálp til heim ferð, 
vend ir deild in ella sjúklingahotellið sær til 
sjúkra hús ini.

Flutningur uttanlands
Saman við ferðaseðlinum fær sjúkl ing ur
in ein flutningsseðil frá sjúkra hús in um. 
Tá sjúklingurin kemur heim aftur til Før
oya, skal hann senda flutn ings seðil in og 
kvitt anin ar fyri ferða út reiðsl ur til sjúkra
hús ið í bræv bjálv an um, sum fylgdi við.

Síðan verða útreiðslurnar end ur goldn 
ar sjúklinginum. Nærri kunn ing um, 
hvørjar flutningsútreiðslur verða end ur
goldn ar, fæst við at venda sær til sjúkra
hús ini í Føroyum.

Gevið gætur: Ferðast eigur altíð á bílig
asta hátt. Sjúkrahúsið ber ikki út reiðsl ur 
til hýru vogn, tó undantikið, um sjúkra

støð an hjá sjúklinginum er so vánalig, at 
hetta er neyðugt. Tí eigur hetta at verða 
av talað við sjúkrahúsini áðrenn.

Minnist til:
Pass ella annað samleika prógv við mynd. 
hetta verður brúkt á flog vøll in um und an 
frá ferð, eisini um tit skulu hava samb and 
við útlendskar myndug leik ar ella pen
inga stovn ar.

Sjúkraváttan, sum oftast er útskrivað av 
komm unu lækna, skal latast arb eiðs gev
ara ella almannaverkinum.

Heilivágur og møguligar  
ávísingar (reseptir)
Sjúklingar, sum fáa heilivág við inn
spræn ing, t.d. insulin, mugu hava vátt an 
um hetta frá egnum lækna ella yvir lækn
an um á sjúkrahúsinum. Loft ferðslu
mynd ug leik arn ir kunnu krevja at síggja 
vátt an frá ferðafólki, sum hava sproyt ur 
í hand við før in um. váttan um sterk ar ta
blett ir fæst á apotekinum, og verður rópt 
eitt „pillepas“.

Flutningur innanlands
vanliga siga vit, at allur flutning ur skal fara 
fram við rutunum hjá tí al menna, tað vil 
siga við Bygda leið um og Strandferðsluni. 
Men tað er al tíð sjúkrahúsið, sum tek ur 
støðu til flutn ing in. Sjúkra húsið end ur
rind ar út reiðsl ur í sambandi við flutn ing 
vest ur á flogvøllin. endurgjaldið verð ur 
veitt frá busssteðgiplássi ella sam ferðslu
havn ini, sum er næst heiminum hjá sjúk
ling inum.

Sjúklingurin skal tó leggja út og goyma 
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kvitt an irn ar, sum skulu send ast sjúkra
hús in um saman við flutnings seðl in um.

Flutningur við sjúkrabili
Flutningur beinleiðis av sjúkrahúsi á flog
vøll in við sjúkra bili er ókeypis. Tað er bert 
pláss fyri ein um av varðandi í sjúkra bil
inum, um einki starvs fólk er við. Sjúkl
ing ar og møgu liga av varð andi mugu av 
trygd ar áv um bert hava hand við føri við. 
hjálp ar tól sum koyristólar, gangi sta tiv, 
koku stól ar, rullu stólar (rollatorar) og luft
ma drass ur sleppa ikki við í sjúkrabilin.

Frá flogvøllinum til Hotel Tórshavn
Sjúklingar og ávístir fylgjarar, sum skulu 
búgva á Sjúklingahotell in um Tórs havn, 
verða heintaðir á flog vøll in um í kastrup. 
Tey skulu fara til „Meet ing  point“, til 
høgru fyri út gongd ina á flogvøllinum, har 
eitt hýru  vogns starvs fólk stendur við ein
um „Sjúklingahotel Tórshavn“ skelti.

játtaðir fylgjarar ferðast ókeypis við 
sjúkl ing in um. onnur, sum ikki eru játt að
ir fylgj ar ar, hava eitt gjald soljóðandi:

100 kr. fyri avvarðandi vaksin
50 kr. fyri avvarðandi børn.
annars er galdandi at taka bílig asta 

ferða flutning.

Beinleiðis á Ríkissjúkrahúsið
Tey, sum skulu beinleiðis á ríkis sjúkra
hús  ið av flogvøllinum í kastrup, rinda í 
fyrstu atløgu fyri hýruvogn in, goyma kvitt
anirnar og fáa peningin endur rindað an av 
sjúkrahúsinum. Til ber at koyra beinleiðis 
á ríkisjúkrahúsið við bilinum, sum skal til 
Sjúklingahotellið Tórshavn, um pláss er. 
hetta skal tó verða avtalað við sjúkrahús
ið í Føroyum áðrenn.

Viðgerð uttanfyri Keypmannahavn
Sjúkrahúsið í Føroyum rindar eis ini ferða
kostn að in fyri sjúklingar, sum skulu til 
við gerð ar uttan fyri høv uðs stað ar øk ið, 
keypmannahavn. Flutn ing ur in skal fara 
fram so bíliga, sum ráði ligt er, tað vil siga, 
helst við bussi ella toki. eisini her má 
sjúklingurin leggja út og goyma kvitt an
in ar.
Sjúkl ing ar, sum eru ávístir til við gerð 
utt an fyri høv uðs stað ar øk ið, verða víst
ir til uppi halds stað, sum hoyrir til á vísta 
sjúkra hús ið ella við gerð ar stað ið. er uppi
halds stað ið nær við sjúkra hús ið, fær 
sjúkl ing ur in ikki endurgjald fyri flutn ing in 
til sjúkra hús ið.

Føroyska sjúkrahúsið ger av, hvussu 
flutn ing ur in skal fara fram ímillum ávíst 
uppi halds– og við gerðar stað uttan fyri 
høv uðs stað ar øk ið. eisini her er megin
regl an at ferðast skal á bíligasta hátt.

Tá sjúklingur liggur á børu
Liggur sjúklingurin á børu, kemur sjúkra
bilur eftir honum, og koyrir hann á við
gerð ar staðið.

Tá viðgerðin er av, skal sjúklingurin ella 
fylg ari annaðhvørt venda sær til starvs
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fólk ini á deildini á við gerð ar staðn um ella 
til Sjúklingahotellið Tórshavn, sum síð an 
bið ur føroyska sjúkra húsið bí leggja ferða
seð il til heimferðina.

Frá sjúklingahotellinum á flogvøllin
Tá sjúklingur skal heim til Føroyar aft
ur, rind ar Sjúkl inga hotellið Tórshavn fyri 
flutn ing in ímillum hotellið og flog vøll in. 
Um sjúkl ing ur in ynskir at fara ør indi í bý in 
ella ann að áðrenn fráferð, rind ar við kom
andi sjálv/ur fyri flutn ing in til flog vøll in 
í kast rup. Sjúkl ing ar, sum búgva aðra
staðni enn ávíst, mugu sjálv ir rinda ferða
út reiðslurnar ímillum uppi hald stað ið og 
flog vøllin í kastrup.

Sigla heldur enn flúgva
Sjúkrahúsið rindar eisini ferðina hjá teim
um, sum heldur vilja sigla við Norr ønu.

Sjúklingurin og játtaður fylgjari fáa 
ó keyp is kost á ferðini, men sjúkra hús ið 
rind ar ikki fyri bil og bil trygg ing. Sjúkra
hús ið endurrind ar ferð ina frá at løgu plássi 
til sjúkra hús ið eft ir áv ís um treyt um. Set 
teg í samb and við Utt an lands tæn ast una 
á Lands sjúkra hús in um fyri nærri kunn
ing. eins og við flog ferð um skal før oyska 
sjúkra húsið bí leggja ferð ina. Sjúk ling ar, 
sum ynskja at sigla úr Danmark til Før oyar, 
skulu avtala hetta við før oyska sjúkra
hús ið, áðrenn farið verð ur úr Før oy um. 
Sjúklingar og fylgjarar teirra skipa sjálv ir 
fyri eyka náttargistingum í sambandi við 
ferðing við Norrønu.

Ferðatrygging
Sjúkrahúsverkið rindar ferða trygg ing fyri 
sjúkl ing ar og ávístar fylgjarar. Trygg ing in 

er gald andi frá degnum fyri við gerð ella 
kann ing, til sjúkling ur in og møgu lig ur 
á víst ur fylgjari eru heima í Før oy um aftur. 
Tó í seinasta lagi til dag in eftir, at við
gerð ella kann ing er lið ug. Spurn ing ar um 
trygg ing ar verða settir trygg ing ar felagn
um Trygd og ikki sjúkra hús in um. hetta 
merk ir til døm is, at um sjúklingurin er fyri 
stuldri, skal hann venda sær til Trygd og 
ikki til sjúkra húsið.

Endurgjald fyri flutning ímillum við
gerð ar stað og ávíst uppihaldsstað
Sjúkl ing ur in fær endurgjald fyri flutn
ing mill um Sjúkl inga hotell ið Tórshavn 
og við gerð ar stað ið ella sjúkra hús ið, um 
hann hevur ferðast á ráði lig asta og bílig
asta hátt. Serligar umstøður kunnu tó 
gera, at sjúklingurin av sjúku áv um hev ur 
tørv á ávísum flutningi. Leið ar in á Sjúkl
inga hotellinum Tórs havn tek ur av gerð 
um, hvussu sjúkling ur in skal ferð ast. 
end ur gjald verður bert lat ið, um av tal að 
er gjørd við leið ar an framm an undan. vel
ur sjúkl ing ur in ann að uppihaldsstað enn 
tað ávísta, rind ar viðkomandi sjálv/ur 
fyri ferðing ímill um uppi halds– og við
gerð ar stað.
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Sjúklingahotellið Tórshavn

Sjúklingahotellið Tórshavn liggur á 
Venøgade 8 í Keypmannahavn, 
tel. (+45) 77336464.

Á sjúklingahotellinum arbeiða føroyskir 
sjúkra røkt ar frøð ing ar, sum sjúklingar og 
av varð andi kunnu seta seg í samb and við 
alt sam døgr ið. Skriv stov an á sjúkl inga
hotell in um er opin hvønn dag mill um 
klokkan 07.00 og 23.00.

Sjúklingar og avvarðandi kunnu goyma 
virð is lutir sum pening, ferða seðlar og 
pass í læstari boks á sjúkl inga hotell in um.

Á hvørjum kamari liggur ein mappa við 
prakt isk um upplýsingum um sjúkl inga
hotell ið Tórshavn.

Sjúklingurin skal boða skrivstovuni á 
Sjúkl inga hotell in um Tórshavn frá bein
an vegin, tá viðgerðin á sjúkrahúsinum er 
lið ug, tí tá ber ikki til at gista á hotellinum 
longur.

Lána hjálpartól ella barnavogn
Á Sjúklingahotellinum Tórshavn ber til 
at lána barna vognar og koyri stól ar við 
at venda sær til mót tøk una á sjúkl inga
hotell ið. Tey, sum ynskja onn ur hjálpi tól, 

skulu boða frá framman und an, so hotell
ið fær tíð at fáa tey til vega. Sjúkl ing ar, ið 
hava tørv á ser stak ari hjálp á sjúkl inga
hotell ið, skulu boða sjúkra hús un um í 
Føroyum frá hes um, so sjúkl inga hotell ið 
fær boð um hetta.

Telefon og internet
Á øllum kømrum er telefon, sum fólk 
kunnu ringja til, men ikki frá. Tó ber til at 
ringja mill um kømur og til móttøkuna.

Sjúklingahotellið Tórshavn hev ur ó keyp
is tráð leyst int er net samband. eis ini eru 
teld ur, sum gest ir kunnu nýta. Til ber at 
senda fax og at avrita fyri eitt lítið gjald.

Serligur kostur
Sjúklingar, sum hava tørv á serlig um kosti 
eitt nú vegna sukursjúku, skulu gera vart 
við tað á føroyska sjúkra hús in um, tá tey í 
felag fyrireika ferðina til Dan mark ar.

Kostnaður fyri gisting
Sjúklingar og játtaðir fylgjarar
Uppihald og kostur á Sjúkl inga hotell in
um Tórshavn er ókeypis fyri sjúkl ing in. 
játt aðir fylgjarar skulu gjalda 150 krón ur 
um dagin fyri innivist við kosti, tó ong an
tíð meira enn 1.500 krónur um mán að in.



Onnur
onnur avvarðandi, sum ikki eru játt að ir 
fylgj ar ar, kunnu búgva á hotell in um, um 
pláss er, við at rinda sambært yvir lit in um. 
kostnaðurin fyri uppihald fyri nátt ina er 
við kosti:

 ▪ avvarðandi rinda 600 kr. fyri nátt
ina,kostur íroknaður, tó í mesta lagi 
6.000 kr. um mánaðin.

 ▪ Børn frá 0 til og við 11 ár – ókeypis.

 ▪ Børn frá 12 til og við 17 ár rinda 300 
kr. fyri náttina, kostur íroknaður. Tó í 
mesta lagi 3.000 kr. um mánaðin.

 ▪ Gestir, sum ikki hava tilknýti til sjúkl
ing, rinda 700 kr. fyri náttina við morg
un mati.

Gevið Gætur, at kostnaðurin fyri uppi hald 
á Sjúklingahotellinum kann verða broytt
ur. Sí dagførda kostnaðin á heima síðuni 
www.hoteltorshavn.dk.

Sjúkl ingur og fylgjari eru vælkomnir móti 
gjaldi at bjóða gestum til mál tíð irn ar í 
mat stov uni. Máltíðir á Sjúkl inga hotell in
um Tórshavn:

Morgunmatur 30,00 kr.
Døgurði  80,00 kr.
Nátturði  50,00 kr.

Børn rinda hálvan prís.

Búgva privat
Sjúklingar og játtaðir fylgjarar, sum sjálv
ir finna sær eitt tilhald t.d. hjá privatum, 
rinda sjálvi uppihalds– og kostútreiðslur.

Onnur sjúklingahotel og tilhald
Sí heimasíðuna hjá Lands sjúkra hús in
um, um tú skalt í viðgerð uttanfyri keyp
manna havn ella í Íslandi.

Á sjúkrahúsinum
Á sjúkrahúsunum í Danmark eru ym isk 
til boð, sum sjúklingar og fylgj ar ar teirra 
kunnu brúka. Á ríkissjúkra húsin um er 
før oysk ur sjúkl ingavegleiðari, kunn ing ar 
disk ur, kafeteria, kiosk, kiosk vogn ur, bóka
savn, gudstænasta, postkassi og tele fon.

eisini ber til at hoyra útvarp Føroya 
á ríkissjúkrahúsinum. Sjúklingurin fær 
ein fald ara, har nærri verður greitt frá, tá 
hann verður innlagdur.
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Føroyskur sjúklingavegleiðari á 
Ríkissjúkrahúsinum
Føroyski sjúklingavegleiðarin, sum starv
ast á ríkissjúkrahúsinum, er bindi lið mill
um sjúklingin, við gerð ar støð ini í Dan
mark og í Føroyum og Sjúkl inga hot ell ið 
Tórs havn. Sjúkl inga veg leið ar in skal ráð
geva og vegleiða sjúklingum og fylgjar um 
teirra, at:

 ▪ verða hjásitari við læknasamrøðu

 ▪ møguleiki at verða við til kanningar 
ella viðgerð,

 ▪ vitja innlagdar sjúklingar, sum ikki 
hava samband við Sjúklingahotellið 
Tórs havn,

 ▪ verða við til at loysa trupulleikar ella 
mis skilj ing ar viðvíkjandi viðgerð, røkt 
ella tænastu, har sjúklingurin er inn
lagd ur ella gongur til viðgerð,

 ▪ vegleiða um rættindi, kæru– og end ur
gjaldsmøguleikar hjá sjúkl ing um,

 ▪ hjálpa sjúklingum við at fáa til vega 
upp lýsingar,

 ▪ tulka

 ▪ umrøða persónlig viðurskifti

Skrivstovan hjá sjúklingaveg leið ar an
um er í forhøllini á ríkissjúkra hús in um, 
vinstru megin høvuðsinngongdina. Skriv
stov an er opin gerandisdagar kl. 9.00 
–15.00 Sjúklingar og onnur kunnu venda 
sær til sjúkl inga vegleiðaran á skriv stov uni 
hvønn gerandisdag kl. 10:00–12:00. har
um framt ber eisini til at ringja á far tele
fon: 0045 51201399 ella skriva á tpost 
addressu: elionora.olsen@regionh.dk

hetta er eisini galdandi fyri sjúklingar, sum 
fáa viðgerð aðrastaðni í Dan mark,enn á 
rík is sjúkra hús in um. er tørvur á sosi al ráð
gev ar um, eru hesir at hitta í Før oya hús
in um og á sjúkl inga hotell in um Tórs havn. 
Les meira á www.radgevingin.dk 

Ísland 
Á Landspítalinum í Íslandi starvast ein 
før oysk ur sjúklingavegleiðari, ið er bindi
lið mill um sjúklingin og Land píta lið í 
reykja vík, sjúklinga hotell ið og í búð irn ar. 
Sjúkl inga veg leið ar in hjálp ir og veg leið
ir sjúkl ing um og fylgjar um teirra við eitt 
nú, at:

 ▪ fara við til læknasamrøður, kanning ar 
ella við gerð

 ▪ vitja innlagdar sjúklingar

 ▪ verða við til at loysa trupulleikar ella 
mis skilj ing ar viðvíkjandi við gerð, røkt 
ella tæn astu, har sjúklingurin er inn
lagd ur ella gongur til viðgerð

 ▪ hjálpa sjúklingum við at fáa til vega 
upp lýsingar

 ▪ tulka

 ▪ umrøða persónlig viðurskifti
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Bú stað ur in hjá sjúklingavegleiðaranum: 
Majbritt  vestergaard
Sjúklingasam skip ari
Gongu deild B3 á Landspitalið í Fossvogi
majbritt@landspitali.is
Fartel. 00354 8245495

kunning um kanningar og viðgerðir á 
Landspítalinum í Íslandi er á hesi leinkju:
http://www.landspitali.is/tungumal/
foroyskt/

Kanning fyri MRSA
allir sjúklingar, ið skula í viðgerð á Lands
pí tal in um í Íslandi, skulu potast fyri eina 
bak teriu, ið hevur heitið MrSa, og sum 
eru sta fy lokokk ar, ið hava mót støðu føri 
fyri flestu antibiotika. Tað er lítið hugs
andi, at tygum hava hesa bakteri una, 
men skuldi tað víst seg, er hon løtt at 
týna, men av leiðingin kann verða, at við
gerð in á Lands pí tal in um verður útsett 
nak að. Fyri at tryggja, at Landspítalið fær 
kann ing ar úrsl it ini í góðari tíð, heita vit 
á tyg  um um at fara til komm unu lækna 
at verða pot að/ur. Potingarnar verða 
gjørd ar við vatt pinnum í nasa glugg un
um, svølg in um, aft an fyri kynsgøgnini og 
frá eks emi, um tygum hava tað. er okkurt 
sár, verð ur potað frá tí eisini.

kommunulæknar eru kunnaðir um 
manna gongd ina og skulu tilskila á dyrk
an ar seð il in, at svarið skal sendast til 
Lands pí tal ið í Íslandi. Tað er nóg mik ið 
at upplýsa, at tygum skulu í viðgerð á 
Lands pí tal inum í Íslandi.

Andlát
Um sjúklingur ella játtaður fylgjari doyr 

í samb and við við gerð utt an lands, ber 
heilsu verkið allar útreiðslur av at flyta 
lík ið heim til Føroya. heilsutrygd letur 
stuð ul til kistu og líkverju eftir umsókn, 
tó í mesta lagi 5.000 kr. Tey avvarðandi 
skipa fyri flutningi av flogvøllinum í 
vágum til heim stað ið. Sjúklingahotellið 
Tórs havn hev ur eina avtalu við 
Smedegaards Bede mands for retn ing í 
keypmannahavn, sum tek ur sær av tí 
praktiska í samband við at fáa líkið til 
Føroya. Sjúklingahotellið Tórs havn veitir 
hjálp í slíkum førum. Meira at lesa um 
andlát á www.ls.fo

Endurgjald fyri heilivág
Sjúklingar, ið fara uttanlands, hava 
á byrgd av at taka heilivág við til teir dag
arn ar, teir eru uttanlands. Sjúkl ing ar, 
sum av sjúkra hús verk in um verða send ir 
av land in um, eru at rokna sum inn lagd
ur, til við gerð á sjúkrahúsinum er end að 
ella, at við komandi er aftur á t.d. hotel 
Tórs havn til víðari ambu lanta við gerð. 
Tað vil siga, at heili vágur í samb and við 
við gerð ina verður goldin og skip að ur av 
sjúkra hús verk in um. annar heili vág ur, 
sum per són ur hevur brúk fyri og ikki er í 
samb and við viðgerðina, skal keyp ast og 
skip ast av per són in um sjálvum.

Persónar, búsitandi í Føroyum, og 
stadd ir í Danmark í egnum sjúkra ør
ind um, kunnu keypa „re sept heili vág“ 
á donsk um apo teki. Gjaldskvittanin og 
av rit av re sept ini fyri keypið skal send
ast heilsu trygd, sum rindar pen ing in 
aftur sam svar andi heili vágs stigan um. 
Somu per són ar kunnu eisini í serligum 
føri fáa heili vág sendandi úr Føroyum, 
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um teir eru í uppi setri við heilivági við 
at seta seg í samb and við danskan ella 
før oysk an lækna og biðja um at fáa sent 
resept til før oyskt apotek til avgreiðslu. 
heilsutrygd rindar flutningin. Fylgjarar 
fáa ikki endur rind að útreiðslur frá 
heilsustrygd uttan í heilt serligum 
førum.

Kærur
Tað ber til at kæra um sjúkra við gerð
ina og um avgerðir viðvíkjandi flutn
ingi ella játt aðum fylgj ara. kærur um 
sjúkra við gerð ina í Føroyum og Dan
mark verða send ar til Patient om budd  et 
ella til Lands lækn an. kærur við víkj andi 
rætti til flutn ing ella játtan av fylgjara 
verða send ar kæru nevnd ini í almanna– 

og heilsu mál um. kær ur skulu latast 
inn innan 4 vikur eft ir, at kærarin hevur 
fingið boð um av gerð ina. Í kæruni, sum 
skal vera skriv lig, verð ur grundgivið fyri 
henni. Í serlig um før um kann verða sæð 
burtur frá freistini.

Sí hentar adressur og lógargrundarlag á 
www.ls.fo 
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Minst til:
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