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Inngangur
Hervið verður gjørdur Mál- og avrikssáttmáli millum Heilsutrygd og Heilsumálaráðið fyri árið 2015.
Mál- og avrikssáttmálar eru áður gjørdir fyri árini 2011, 2012, 2013 og 2014.
Heilsutrygd varð sett á stovn hin 1. januar 2010. Heimildin er í løgtingslóg nr. 178 frá 22. desember
2009. Heilsutrygd er skipað sum sjálvstøðugur stovnur undir Heilsumálaráðnum.
Heilsutrygd er almenn heilsutrygdarskipan, sum skal tryggja øllum borgarum eina samhaldsfasta
almenna heilsutrygd, har allir borgarar verða javnsettir viðvíkjandi inngjaldi og tænastum.
Tann 1. oktober 2013 yvirtók Heilsutrygd fyrisitingina av Kommunulæknaskipanini, og tann 1. februar
2014 yvirtók Heilsutrygd fyrisitingina av profylaktisku veitingunum, Koppsetingar, Upplýsing um
gitnaðarfyribyrging, Heilsukanningar av barnakonum og Læknakanningar av børnum.

Fokusøki 2015
Heilsutrygd er samt við Heilsumálaráðið um at menning av hagtølum/leiðslukunning úr skipanum hjá
Heilsutrygd og samstarvspartum, skal vera sett sum fokusøkið í 2015.
(Heilsutrygd kann við Samlirokning, Cosmic og fótarøktarskipanini framleiða hagtøl uttan
meirkostnað. Um aðrar skipanir skulu gerast fyri at fáa betri hagtøl úr øðrum skipanum ella frá
veitarum, so má fígging útvegast).

Mál og avrik í árinum
1. Gera fráboðaðar eftirlitsvitjanir hjá veitarum
Ætlanin er at gera 12 fráboðaðar eftirlitsvitjanir hjá veitarum í árinum. Hugsað verður her um t.d.
kommunulæknar og fótarøktarar.

2. Sáttmálasamráðingar
Sambært Ll. um almenna heilsutrygd stendur Fíggjarmálaráðið fyri sáttmálasamráðingum við
fakfeløgini hjá teimum heilsustarvsfólkum, sum fáa útgjald frá Heilsutrygd. Heilsutrygd hevur
ábyrgdina av fyrireikingunum í sambandi við sáttmálasamráðingar. Heilsutrygd skal útvega alt tilfar,
sum tørvur er á hesum viðvíkjandi. Harumframt hevur Heilsutrygd um hendi allar skrivara uppgávur í
sambandi við sáttmálasamráðingarnar.
3. Luttaka í at gera regulering rundanum heilsudeplarnar
Undir leiðslu av Heilsumálaráðnum skal Heilsutrygd luttaka í arbeiðinum við ávikavist at skipa
heilsudeplar og at gera regulering rundanum hesar. Heilsutrygd skal útvega Heilsumálaráðnum tøkar
upplýsingar í sambandi við hetta arbeiði.
4. Ábyrgd av setan av kommunulæknum
Broyting í §2 í Ll nr. 28 frá 23. apríl 1999 um kommunulæknaskipan. Ábyrgd av setan av
kommunulæknum skal flytast frá landsstýrismanninum til Heilsutrygd.

5. Lønarkoyringar
Heilsumálaráðið arbeiðir við skipan av lønarkoyringum í framtíðini. Heilsutrygd skal taka lut í hesum
arbeiðið í mun til lønarkoyringar fyri avvarðandi samstarvspartar hjá Heilsutrygd.
6. Eftirmeting av læknavaktini
Heilsutrygd yvirtók fyrisitingina av Kommunulæknaskipanini 1. oktober 2013. Í hesum sambandi
yvirtók Heilsutrygd eisini arbeiðið við at samskipa árligu eftirmetingina av læknavaktini. Tí verða í
Mál- og avriksáttmálanum 2015 sett hesi punkt, sum Heilsutrygd hevur ábyrgd av at fremja:




At samskipa arbeiðið við at eftirmeta Læknavaktina og dagføra mannagondir
At gera uppskot um, hvørt starvsfólkaorkan, sum tengd er at Læknavaktini, kann nýtast
skilabetri enn undir galdandi skipan
At skipa fyri evnisdegi fyri teimum sum starvast í ella saman við Læknavaktini

7. Kalendaraskipan í læknavaktini
Verandi kalendaraskipan er ikki nøktandi, og tí skal nýggj skipan finnast. Hugt verður eftir
Vaktarplanskipanini, sum Almanna- og Heilsumálaráðið gjørdi í síni tíð. Skipanin sær út til at kunna
brúkast til endamálið, og meiningin er at innføra skipanina.
8. Dietistar
Heilsutrygd umsitur skipanina við dietistum í eini skiftistíð uppá eini 2-3 ár.
Skipast skal fyri at fáa skipanina at virka sambært heilsunýskipanini.

Sáttmálaskeiðið
Hesin sáttmálin er galdandi fyri árið 2015.
Eftirmeting verður gjørd saman við aðalstjóranum í Heilsumálaráðnum á heysti 2015.
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