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1. Inngangur 
 

Samgongan hevur felt í samgonguskjalið, at gerast skal ein menningarætlan fyri heilsuverkið. 

Málið er at fáa eitt heilsuverk, har tænastan til borgaran verður í miðdeplinum, samstundis sum 

avmarkaða starvsfólka- og fíggjarliga tilfeingið í heilsuverkinum verður gagnnýtt skilabest. 

Hesin parturin av menningarætlanini snýr seg um at fara frá verandi kommunulæknaskipan við 

einstaklinga viðtalum til eina skipan við heilsudeplum í heilsuøkjum kring landið. Hetta verður 

gjørt við at fremja niðanfyristandandi tiltøk: 

 

1. at landið yvirtekur viðtaluhøli og aðrar skyldur hjá kommununum  

2. at skipa landið í heilsuøkir við heilsudepli/heilsudeplum 

3. at umskipa setanar- og lønarviðurskiftini hjá starvsfólkunum í heilsudeplunum  

4. at orða eina lóg, ið skipar karmarnar fyri økið 

5. at árliga taka tríggjar, heldur enn tveir, læknar inn í útbúgving sum kommunulækni 

 

 

2. Verandi støða  
 

Stórar avbjóðingar standa fyri framman á heilsuøkinum komandi árini. 

Viðgerðarmøguleikarnir gerast alsamt betri og økjast støðugt, samstundis sum bæði 

starvsfólka- og fíggjarliga tilfeingið eru avmarkað. Avbjóðingin er tí at tryggja heilsutænastur 

til borgararnar, tá atlit samstundis skulu takast til økta eftirspurningin eftir heilsuveitingum og 

avmarkaða tilfeingið í heilsuverkinum. 

 

Hesi viðurskifti seta nýggj og stór krøv til, hvussu uppgávubýtið í heilsuverkinum sum heild 

verður skipað. Tey hava við sær, at neyðugt er at taka støðu til, hvar í heilsuverkinum tær øktu 

og fjøltáttaðu heilsutænasturnar skulu verða veittar, og hvør starvsbólkur skal útinna tær.  

 

Sambært bæði Heilsunýskipanini og Álitinum um nýggja kommunulæknaskipan verður 

staðfest, at verandi skipan á kommunulæknaøkinum ikki kann halda fram. Til tess at kunna 

tryggja dygdargóðar heilsutænastur í framtíðini og at gagnnýta bæði starvsfólkaorkuna og 

fíggjarligu orkuna í heilsuverkinum betri, enn møguleiki er fyri undir verandi skipan á 

heilsuøkinum, verður mælt til at fara til eina skipan við størri men færri heilsuøkjum við 

heilsudeplum kring landið. 

 

Galdandi kommunulæknaskipan kom í gildi fyrst í 1900-talinum. Síðani tá eru farnar fram 

víðfevndar broytingar í samfelagnum, bæði tá tað snýr seg um viðgerðartilboð og um tørv á 

heilsuveitingum. Men hóast hesar víðfevndu broytingar eru bert smávegis tillagingar framdar 

í kommunulæknaskipanini øll hesi árini. Henda gongdin hevur havt við sær, at 

kommunulæknaskipanin við tíðini er vorðin støðugt meira ótíðarhóskandi. 
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Kommunulæknaskipanin á einum vegamóti 

Í sáttmálasamráðingunum millum Kommunulæknafelag Føroya og Heilsumálaráðið í 2008 

ásannaðu partarnir, at stórir trupulleikar eru í galdandi kommunulæknaskipan, og samdust teir 

tí um, at skipanin skuldi endurskoðast. Í protokollati til sáttmálan frá 2008 staðfestu partarnir í 

felag, at alneyðugt var at fara undir at gera eina nýggja kommunulæknaskipan, ið skuldi vera 

einføld, smidlig, samtíðarhóskandi og sum støðugt kann tillaga seg til tørvin á heilsuveitingum 

og avbjóðingum á økinum sum heild, og sum gevur eitt greitt ábyrgdarbýti. Tað var við støði í 

hesum protokollati, at Álitið um nýggja kommunulæknaskipan frá 2010 varð skrivað. Báðir 

partar mettu í 2008, at skipanin var á einum vegamóti, og at vandi var fyri, at hon fór at fara 

fyri bakka, um munadygg tiltøk ikki blivu sett í verk. Síðani tá eru nakrar umsitingarligar 

umskipanir farnar fram, men enn er sjálv skipanin ikki endurskoðað.  

 

Tal og aldursbýti á kommunulæknum 

At støðan er sera álvarsom sæst í talinum og aldursbýtinum á kommunulæknum. Í 2010 vóru 

20 av 28 virknum størvum mannað við kommunulæknum í føstum starvi, harav tríggir í hálvari 

tíð. Av hesum 20 kommunulæknunum í føstum starvi vóru 3 yngri enn 50 ár, meðan hinir 17 

ella 80% vóru eldri enn 50 ár. 10 vóru eldri enn 60 ár. Í 2017 eru 18 av 30 virknum størvum 

mannað við kommunulæknum í føstum starvi, harav 5 í niðursettari tíð. Av hesum 18 

kommunulæknunum í føstum starvi eru 7 yngri enn 50 ár, meðan 11 eru eldri enn 50 ár. 8 

kommunulæknar eru  60 ár og eldri.  

 

Seinnu árini hevur tað víst seg, at tá ein kommunulækni fer úr fasta starvi sínum, er tað nærum 

ógjørligt at manna starvið aftur við einum kommunulækna í føstum starvi. Hesi størv verða tí 

mannað við skiftandi – aloftast útlendskum – avloysarum. Hetta ger seg serliga galdandi 

uttanfyri Havnina. Bert í Havnini ber til at manna leysu størvini.  

 

Tilmeldingar pr. viðtalu og starvsfólkaorka 

Sambært galdandi reglum kunnu kommunulæknar, sum hava fleiri enn 1.600 borgarar 

tilmeldaðar síni viðtalu, søkja um at lata aftur fyri tilgongd av nýggjum borgarum. 

Kommunulæknaviðtalur1 kunnu í serligum førum søkja um at hava færri borgarar tilmeldaðar, 

tó ikki færri enn 538. Um ein kommunulæknaviðtala hevur fleiri enn 2.542 borgarar 

tilmeldaðar, verður hon latin aftur fyri tilgongd av nýggjum borgarum uttan so, at 

møguleikarnir hjá borgarunum fyri frítt at velja kommunulækna verða sera skerdir 

(Overenskomst om almen lægegerning mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MFS) / (AHR) 

og Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO)). Spurningurin um, hvussu nógvir sjúklingar 

skulu hoyra til hvørja kommunulæknaviðtalu, varð umrøddur í danska álitinum ”Almen 

praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen – rapport fra udvalg vedrørende almen praksis” 

(Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 2008). Við atliti til at gagnnýta 

kommunulæknaorkuna á skilabesta hátt var umrøtt at økja talið av borgarum fyri hvørja viðtalu 

til 1.800-2.400. Eingin niðurstøða varð tó gjørd hesum viðvíkjandi. 

                                                           
1 Kommunulæknaviðtalurnar í læknadømunum eru skipaðar sum einstaklingaviðtalur, t.v.s., at ein 

kommunulækni arbeiðir í eini viðtalu. Kommunulæknin setur sjálvur í starv egin viðtalustarvsfólk, 

aloftast ein læknaskrivara og/ella ein sjúkrarøktarfrøðing. 
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Tað er sera ymiskt, hvussu nógvir borgarar hoyra til viðtalurnar hjá teimum einstøku 

kommunulæknunum í teimum 9 læknadømunum. Í Eiðis læknadømi er eitt 

kommunulæknastarv í einum øki við 2.379 borgarum; meðan tað í Suðuroy (viðtalu 4) eru 965 

borgarar í eini kommunulæknaviðtalu. Á Sandoynni er ein serskipan, sum hevur við sær, at 

tveir kommunulæknar eru til 1.226 borgarar. Í miðal eru 1.625 borgarar tilmeldaðir til hvørt 

virkið2 kommunulæknastarv, meðan tað í miðal eru 1.524 borgarar fyri hvørt normerað 

kommunulæknastarv. 17 kommunulæknar hava fleiri enn 1.600 borgarar tilmeldaðar; og 14 

kommunulæknar hava fleiri enn 1.700 borgarar tilmeldaðar. 

 

Verður hugt eftir talinum av tilmeldingum í teimum einstøku kommunulæknaviðtalunum sæst, 

at í fleiri av økjunum verður kommunulæknamanningin ikki gagnnýtt á skilabesta hátt. 

Sambært galdandi skipan er landið býtt í níggju læknadømir. Í uppritinum til landsstýrisfund 

(16/00225-9) hevur landsstýriskvinnan ført fram, at fyri at kunna røkka ætlanini at veita 

heilsutænastur á heilsudeplum í nærumhvørvinum er neyðugt at skipa landið í størri og harvið 

færri eindir. Skotið verður upp, at skipa landið í hesi fýra heilsuøkini: 

 

 Heilsuøki 1 – (Norðoya læknadømi, Fuglafjarðar læknadømi, Skálafjarðar læknadømi) 

 Heilsuøki 2 – (Eiðis læknadømi, Vestmanna læknadømi og Vága læknadømi) 

 Heilsuøki 3 – (Suðurstreymoyar læknadømi, Sandoyar læknadømi) 

 Heilsuøki 4 – (Suðuroyar læknadømi) 

 

Grundgevingin fyri hesum býtinum er, at um landið verður býtt í fýra heilsuøkir við 

heilsudeplum, fer at bera til at gagnnýta kommunulæknamanningina munandi betri enn til ber 

undir verandi skipan. Sum dømi kann nevnast, at í Heilsuøki 2 eru normerað seks 

kommunulæknastørv; meðan tað bert er fólkagrundarlag fyri fimm kommunulæknum. 

Hinvegin eru sera nógvir borgarar fyri hvønn kommunulækna í Heilsuøki 1, og tí er grundarlag 

fyri at hækka talið á kommunulæknum í tí økinum.    

 

Við tað, at aðrir fakbólkar fara at kunnu útinna tær viðgerðir, sum kommunulæknar higartil 

hava tikið sær av, eigur tað at bera til at økja talið av borgarum pr. viðtalu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Skilt verður ímillum “virkið” kommunulæknastarv og “normerað” kommunulæknastarv. Við 

normerað kommunulæknastørv verður meint, hvussu nógvir kommunulæknar eftir ætlan eiga at starvast 

í einum økið. Við virkið kommunulæknastarv verður meint, hvussu nógv kommunulæknastørv veruliga 

eru í læknadøminum, t.v.s., at har starvast antin ein kommunulækni í føstum starvi ella avloysarar. Sum 

dømi kann nevnast, at í Eiðis læknadømi eru tvey normera størv, meðan tað í fleiri ár bert hevur verið 

eitt virkið starv har. 
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Talva 1: Læknadømir, kommunulæknar, fólkagrundarlag 

 
 

 

Samferðsluviðurskifti 

Komandi árini fara stórar broytingar fram í samferðsluviðurskiftunum við teimum báðum 

undirsjóvartunnlunum, sum farið er undir at gera. Eysturoyartunnilin, sum ætlandi verður tikin 

Heilsuøki 1: Læknar Borgarar Í miðal pr. lækna

Klaksvíkar læknadømi 3 5.861          1.954                       

Skálafjarðar læknadømi 3 6.129          2.043                       

Fuglafjarðar læknadømi 2 3.523          1.762                       

Íalt 8 15.513       1.939                       

Borgarar pr. lækna við 8 læknum 8 1.939          

Borgarar pr. lækna við 9 læknum 9 1.724         

Heilsuøki 2: Læknar Borgarar Í miðal pr. lækna

Eiðis læknadømi 1 2.379          2.379                       

Vestmanna læknadømi 2 2.639          1.320                       

Vága læknadømi 2 3.016          1.508                       

Íalt 5 8.034          1.607                       

Borgarar pr. lækna við 5 læknum 5 1.607         

Heilsuøki 3: Læknar Borgarar Í miðal pr. lækna

Suðurstreymoyar læknadømi 11 19.560       1.778                       

Sandoyar læknadømi 1 1.226          1.226                       

Íalt 12 20.786       1.732                       

Borgarar pr. lækna við 12 læknum 12 1.732         

Heilsuøki 4: Læknar Borgarar Í miðal pr. lækna

Suðuroyar læknadømi 4 4.425          1.106                       

Borgarar pr. lækna við 4 læknum 4 1.106          

Borgarar pr. lækna við 3 læknum 3 1.475         

Verður talið av læknum broytt sum nevnt omanfyri, so verður samlaða

talið av kommunulæknum 29.
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í nýtslu í 2020, knýtir Skálafjørðin og Havnina saman, og fer harvið at stytta farleiðina millum 

Tórshavn og Runavík/Strendur úr 64 minuttum niður í 16 minuttir. Úr Tórshavn til Klaksvíkar 

verður koyritíðin stytt úr 68 minuttum niður í 36 minuttir. 

 

Sandoyartunnilin, sum ætlandi verður tikin í nýtslu í 2023, fer at knýta Sandoynna at 

meginpartinum av føroyska vegakervinum, og fer at stytta ferðingin millum Streymoynna og 

Sandoynna munandi. Størsti fyrimunurin verður tó, at fólk kunnu koma til og frá Sandoynni, 

nær tað skal vera alt samdøgrið. 

 

Tað er ongin loyna, at læknaviðtalurnar í høvuðsstaðarøkinum eru lættast at manna við 

kommunulæknum í føstum starvi. Hetta kemst óivað av, at flestu læknarnir búgva í ella 

rundanum høvuðsstaðarøkið. Broytingarnar í samferðsluviðurskiftunum fara tí alt annað líka 

at gera tað munandi lættari at manna heilsudeplarnar í Heilsuøki 1, umframt at tørvurin á at 

hava eina serstaka dýra serskipan fyri Sandoynna fellur burtur. 

 

Útbúgving av kommunulæknum í Føroyum  

Síðani 2002 hevur tað borið til at tikið serlæknaútbúgvingina til kommunulækna í Føroyum. 

Higartil hava 21 tikið serlæknaútbúgving sína, ella partar av henni, í Føroyum. Meginparturin 

av hesum starvast nú í Føroyum. Í løtuni eru 11 læknar undir serlæknaútbúgving í Føroyum. Í 

2017 verða fimm útbúgvin sum kommunulæknar (trý í mars og tvey í oktober).  

 

Hóast frambrotið í 2002, har til bar at taka kommunulæknaútbúgving í Føroyum, so er talið av 

kommunulæknum í føstum starvi í Føroyum enn ov lágt, og fer at vera verandi lágt, um 

skipanin ikki verður broytt. Hesin trupulleikin er lýstur aðrastaðni í hesi verkætlanarlýsing, 

umframt í álitinum um nýggja kommunulæknaskipan.  

 

Ætlanin er tí at raðfesta, at nýggir kommunulæknar skulu kunna koma til. Sum ein týðandi 

partur í ætlanini at menna kommunulæknaskipanina í Føroyum, er ætlanin at økja um talið av 

læknum í útbúgving til kommunulækna í Føroyum. 

 

Sum er verða tveir læknar tiknir inn í útbúgving til kommunulækna um árið, tó tríggir fimta 

hvørt ár. Fyri at betra um skipanina skal broyting gerast, so at tiknir verða inn tríggir heldur 

enn tveir læknar í útbúgving til kommunulækna um árið. Fyri at megna hetta er tó neyðugt við 

nýhugsan, og verða ætlanir lagdar saman við Útbúgvingarnevndini3 um, at til skal bera at taka 

                                                           
3 Endamálið við Útbúgvingarnevndini er, at:  

1) Ráðgeva sjúkrahússtjórnini og Heilsu- og innlendismálaráðnum í mun til viðurskifti viðvíkjandi 

læknaligari víðariútbúgving, herímillum við atliti at seta útbúgvingarbroytingar í verk í tráð við 

”Speciallægekommissionens betænkning”. 

2) Hava eftirlit við útbúgvingardygdini og samskipa tiltøk fyri at tryggja og betra um útbúgvingina. 

Limir í Útbúgvingarnevndini eru: ábyrdarhavandi yvirlækni, Medisinski depilin; ábyrdarhavandi 

yvirlækni, Skurðdepilin; ábyrdarhavandi yvirlækni, Psykiatriski depilin; yngri lækni í útbúgving, 

Skurðdepilin; yngri lækni í útbúgving, Medisinski depilin; yngri lækni í útbúgving, Pyskiatriski depilin; 
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upp til ½ ár av útbúgvingini uttanlands. Hetta kann verða neyðugt, av tí at innan ávís fakøkir 

kann verða trupult at finna pláss í føroyska sjúkrahúsverkinum til eitt størri tal av 

útbúgvingarlæknum. Eftir ætlan verður farið undir at økja talið av útbúgvingarlæknum í 2017. 

 

 

3. Útreiðslur hjá landi og kommunum  

 

Lýsing av galdandi lønar- og samsýningarskipan 

Inntøkan hjá kommunulæknum er sett saman av fleiri ymsum sløgum av lønar- og 

samsýningarhættum, sum ymsir myndugleikar, stovnar o.o. rinda. Broytingar í lønar- og 

samsýningarhættunum krevja broytingar í sáttmálum, flytan millum játtanir á fíggjarlógini og 

lógarbroytingar. Verður støði tikið í roknskapartølunum fyri 2014 á grein 11 og 12 sæst, at tað 

eru brúktar góðar 60 mió. kr. til beinleiðis og óbeinleiðis lønarútreiðslur til 

kommunulæknaskipanina, sum í dag telur 29,5 læknaviðtalur, t.e. 2,05 mió. kr. í miðal fyri 

hvørja viðtalu.  

 

Talva 2: Grein 11 og 12 fyri 2014 

Grein 11  

Kommunulæknaskipanin (120820 - nettoútreiðsla) 9.655 tkr. 

Heilsutrygdarveitingar (149580, endamál 0100, 0300 og 0500) 46.016 tkr. 

Koppsetingar (120301, stk. 52) 1.087 tkr. 

Upplýsing um gitnaðarfyribyrging (120401) 407 tkr. 

Heilsukanningar av barnakonum (120501, stk. 52) 537 tkr. 

Læknakanningar av børnum (120601) 656 tkr. 

Íalt á grein 11 58.358 tkr. 

  

Grein 12  

Gjald fyri læknaváttanir eftir sjúkradagpeninga-, almannapensjóns- og 

forsorgarlógini vegna sjúku, avlamni, røktar-, hjálpar- og ansingartørv v.m. 

er av almannaøkinum mett til 

2.000 tkr 

Íalt á grein 12 2.000 tkr. 

  

Íalt á grein 11 og 12 60.358 tkr. 

 

Harumframt koma onnur gjøld, sum verða goldin kommunulæknunum frá fleiri ymsum 

pørtum, m.a. gjald fyri: 

 

 kanningar í sambandi við rúsdrekkaávirkaðar persónar og løgregluváttanir, 

 heilsukanning av sjófólki við føroyskum skipum (Bláa bók), 

 heilsukanning av sjófólki við fremmandum skipum, 

 koppseting fyri ávísar smittandi sjúkur í sambandi við ferðir uttanlands, 

                                                           
yngri lækni í útbúgving, hjá kommunulækna; praksis-samskipari, kommunulækni; praksis-samskipari, 

kommunulækni. 
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 heilsukanning í sambandi við koyrikort, 

 váttanir um óarbeiðsføri hjá fastløntum, 

 váttanir um sjúkufráveru frá skúla og 

 heilsuváttanir til tryggingarfeløg. 

 

Afturat hesum má roknast við, at ein partur av játtanini hjá Heilsutrygd verður nýttur til at 

umsita Kommunulæknaskipanina, heilsutrygdarveitingarnar og profylaktisku veitingarnar. 

 

Heilsutrygdarveitingarnar eru ásettar eftir donskum veitingartalvum, t.v.s. fylgja í 

veruleikanum donskum viðurskiftum. Praksislæknar4 í Danmark bera tó útreiðslurnar av 

læknahølunum o.tíl. Praksislæknar í Danmark skulu keypa sínar viðtalur, og hava harvið nógv 

hægri útreiðslur enn teir føroysku kommunulæknarnir, tí í Føroyum er skipanin tann, at tað er 

álagt kommununum at rinda fyri viðlíkahald og rakstur av viðtaluhølum. Basisgjaldið, ið er 

gjald pr. sjúkling, sum hoyrir til viðtaluna, er tó nakað hægri í Danmark.  

 

Kommunulæknar í føstum starvi seta sjálvir egin viðtalustarvsfólk og bera somuleiðis 

útreiðslurnar, sum standast av hesum. Kommunulæknaskipanin rindar fyri viðtalustarvsfólk í 

viðtalum, ið ikki hava lækna settan í føstum starvi. Basisgjaldið í hesum viðtalunum verður 

mótroknað hesi útreiðslu fyri at minka um ójavnan millum kommunulæknar í føstu starvi og 

kommunulæknaavloysarar.  

 

Sum dømi kann nevnast, at ein serlækni á sjúkrahúsi, ið er løntur eftir fastlønarsáttmála, í miðal 

fær eina fasta løn á knappar 800 tkr. árliga umframt tænastumannaeftirløn. 

 

Sjúkrarøktarfrøðingar í læknaviðtalunum verða løntir samsvarandi stigunum 34, 35 og 36 í 

lønartalvuni fyri sjúkrarøktarfrøðingar, í miðal ein føst løn á 403-414 tkr. árliga íroknað 

eftirlønargjald. 

 

Læknaskrivarar í læknaviðtalum verða løntir samsvarandi lønarflokki 4 hjá 

Starvsmannafelagnum. Verður støði tikið í lønarflokki 4, stig 7, er talan um í miðal eina fasta 

løn á 372 tkr. árliga íroknað eftirlønargjald.  

 

Kommunalar útreiðslur 

Seinastu árini hava útreiðslurnar hjá kommununum til kommunulæknaskipanina ligið millum 

5 og 18 mió. kr. árliga, harav eru rakstrarútreiðslurnar hækkaðar úr 4 upp í 12 mió. kr., og 

íløgurnar hava ligið millum 0 og 7 mió. kr.  Her skal viðmerkjast, at ikki øll viðtaluhølini einans 

verða brúkt til kommunulæknar. Tey verða eisini brúkt til aðrar heilsutænastur, t.d. 

tannlæknaviðtalur. 

 

Í talvu 3 sæst, at meðan rakstrarútreiðslurnar hava verið nøkulunda støðugar seinastu trý árini 

– tó nakað hækkandi – sveiggja íløgurnar í høvuðsheitum saman við nýbyggingum. Av tí, at 

landsstýriskvinnan í uppritinum til landsstýrisfund mælir til, at landið fer at umsita alt økið, 

                                                           
4 Praksislækni er tað sama sum í Føroyum verður nevnt kommunulækni. 
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t.v.s. yvirtekur tær skyldur, sum kommunurnar hava sambært verandi skipan, má leggjast upp 

fyri hesum, tá ein uppgerð verður gjørd, ið skal áseta upphæddina, sum skal mótroknast.  

 

Talva 3: kommunalar útreiðslur til kommunulæknaskipanina 

Tkr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rakstur 4.304 7.879 9.076 9.325 10.828 10.981 12.428 

Íløgur 758 0 0 6.819 -208 4.811 5.962 

 Íalt 5.062 7.879 9.076 16.144 10.620 15.792 18.390 

 

 

Umleggingar og umraðfestingar av verandi játtanum 

Samlaðu útreiðslurnar hjá landi og kommunum í 2014 til kommunulæknaskipanina vóru 

umleið 76 mió. kr. Verða allar omanfyri nevndu játtanir til Kommunulæknaskipanina savnaðar 

á eini høvuðskonto á fíggjarlógini, samstundis sum skift verður til t.d. okkurt slag av 

fastlønarskipan, verður møguleikin at raðfesta á ein skilabetri hátt innanfyri verandi 

fíggjarkarmar størri. Hetta fer eisini at hava við sær, at tað fer at bera til at uppraðfesta økið við 

øðrum heilsufakbólkum. Á henda hátt fer at bera til at flyta uppgávur frá sjúkrahúsverkinum 

til primera heilsugeiran, ið verður betri førur fyri at taka sær av teimum. Henda broyting fer 

eftir ætlan at hava við sær eitt minnið trýst á sjúkrahúsverkið frá ávísum sjúklingabólkum, t.d. 

sjúklingum við varandi sjúkum.  

 

Sambært galdandi skipan eru útreiðslurnar býttar millum landið og kommunurnar. Hetta verður 

broytt, so landið einsamalt fær ábyrgdina av økinum, t.v.s., at landið yvirtekur fíggjarliga partin 

hjá kommununum, ið er at byggja og reka viðtaluhølini. Upphæddin, ið kommunurnar harvið 

spara, verður so at mótrokna í millumrokning við kommunurnar. Hvussu stór upphæddin skal 

verða, ið verður mótroknað millum landið og kommunurnar, verður tikið upp við 

kommunurnar. 

 

Í nýggju skipanini verður landið býtt í størri, men færri eindir við heilsudeplum. Summi av 

verandi viðtaluhølum kunnu broytast til heilsudeplar; meðan onnur verða niðurløgd. Við tíðini 

fer at verða tørvur á at byggja nýggjar heilsudeplar. Fíggjarliga merkir hetta, at sama krónutal 

verður tøkt til færri heilsudeplar. 

 

  

4. Lýsing av galdandi lógargrundarlagi á økinum 

 

Primeri heilsugeirin er í dag skipaður við fleiri ymsum lógum og kunngerðum, alt eftir hvør 

skipan í primera geiranum, talan er um. Á kommunulæknaøkinum er talan um: 

 

 Løgtingslóg um kommunulæknaskipan við kunngerðum 

 Løgtingslóg um almenna heilsutrygd við kunngerðum 

 Løgtingslóg um fyribyrgjandi heilsuskipanir fyri børn og ung við kunngerð 

 Løgtingslóg um ókeypis koppseting móti ávísum smittandi sjúkum við kunngerð 
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 Anordning om svangerskabshygiejne og fødselshjælp 

 

Eisini eru fleiri kunngerðir á øðrum málsøkjum, ið seta krøv um læknakanningar av borgarum, 

t.d. sjófólk, kavarar, tá borgarar skulu hava koyrikort og sjúkraváttanir. 

 

Í dag eru rættindini hjá borgarum ikki altíð tey somu í ymsu lógunum. Tí verður neyðugt at 

orða komandi regluverkið soleiðis, at borgarin hevur greið lógarásett rættindi til heilsutænastur. 

 

Kommunulæknaskipanin varð í oktober 2013 flutt til Heilsutrygd at umsita. Somuleiðis varð 

umsitingin av fyribyrgjandi heilsuveitingum flutt til Heilsutrygd at umsita í januar 2014. 

Heilsutrygd umsitur sostatt í dag allar útreiðslurnar á grein 11 til kommunulæknaøkið. 

Heilsutrygd hevur eisini setanarmyndugleikan á økinum. Neyðugt verður eisini at greina, 

hvussu umsitingin av økinum skal skipast í mun til eina broytta kommunulæknaskipan staðsett 

í størri heilsudeplum, har fleiri av starvsfólkunum tá vera í føstum starvi hjá tí stovninum, ið 

skal umsita primera geiran. 

 

Tá farið verður undir arbeiðið við at skipa umsitingina av primera geiranum, eigur at 

umhugsast, hvussu ein møguligur komandi Fólkaheilsustovnur kann verða fevndur av hesum 

arbeiði. 

 

Somuleiðis skal politisk støða takast til, hvussu tey møguligu heilsuøkini skulu skipast bæði í 

mun til stødd, landafrøðiliga o.s.fr. 

 

 

5. Grundarlagið fyri verkætlanini 
 

Grundarlagið fyri verkætlanini er í samgonguskjalinum. Samgongan hevur valt at seta fokus á 

at menna heilsutænasturnar til borgaran. Í samgonguskjalinum er ásett, at farast skal undir eina 

menningarætlan fyri heilsuverkið, har  

 

“Allir borgarar skulu hava javnbjóðis atgongd til heilsutænastur. Fyri at geva landsins 

borgarum eina trygga og samanhangandi heilsuskipan, verður ein neyv lýsing gjørd av, 

hvat heilsuverkið er, hvat tað skal fevna um, og hvussu tað skal skipast. .... Farið verður 

somuleiðis undir at menna samlaða heilsuverkið, eitt nú økispsykiatri, Gigni, 

heilsudeplar, endurvenjingina, kommunulæknatænastuna og Fólkaheilsuráðið.” 

 

Í fylgiskjalinum til samgonguskjalið, nevnt “Mál at fremja”, er harumframt ásett, at  

“Dentur skal leggjast á átøk at útvega og fáa heilsustarvsfólk at støðast. Eisini stendur, 

at “Visjón og menningarætlan fyri Sjúkrahúsverk Føroya” verður gjørd beinanvegin, 

og arbeiðssetningurin verður víðkaður til alt heilsuverkið. Sjúkrahús, 

kommunulæknaskipan og heilsutænastur verða samansjóðað í eitt samvirkandi 

heilsuverk.” 
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Við støði í ætlanunum hjá samgonguni á heilsuøkinum verður við hesum gjørd ein 

verkætlanarlýsing, sum snýr seg um, hvussu farast kann frá verandi kommunulæknaskipan til 

eina skipan við heilsudeplum kring landið og harvið einum broyttum uppgávubýti í 

heilsuverkinum. 

 

 

6. Frá verandi skipan til nýggja skipan 
 

Í Heilsunýskipanini, sum varð til aðalorðaskiftis í Løgtinginum í 2013, og sum eitt samt 

Løgting tók undir við, verður ført fram, at við at samantvinna teir ymsu partarnar í 

heilsuverkinum kann fáast eitt heilsuverk, har tænastan til borgaran verður í miðdeplinum, 

samstundis sum avmarkaða starvsfólka- og fíggjarliga tilfeingið í heilsuverkinum verður 

gagnnýtt betri enn í dag. Við støði í hesum verður tí mælt til at broyta uppgávubýtið millum 

teir ymsu partarnar í heilsuverkinum, so viðgerðartilboð, sum kunnu veitast í 

nærumhvørvinum, har borgarin býr og virkar, í nógv størri mun verða flutt av sjúkrahúsunum 

til heilsuverkið uttanfyri hesi. Hesin parturin av heilsuverkinum skal so uppraðfestast munandi 

til tess at klára at røkja nýggju uppgávurnar. 

 

Í Føroyum eru 9 læknadømir. Sambært Álitinum um nýggja kommunulæknaskipan hava bæði 

læknar undir útbúgving og kommunulæknar fýlst á, at undir galdandi skipan við 

einstaklingaviðtalum uppliva kommunulæknarnir ofta eitt fakligt einsemi. Í staðin ynskja teir 

at verða partur av einum heilsufakligum umhvørvi.  

 

Í kommunulæknaálitinum verður ført fram, at tað vísir seg, at bæði læknar, ið eru í 

útbúgvingarstarvi til kommunulækna, og læknar, ið ætla at serútbúgva seg innan hetta økið, 

hava ta áskoðan, at farið eigur at verða frá einstaklingaviðtalum – í staðin fyri skulu viðtalurnar 

skipast soleiðis, at fleiri kommunulæknar kunnu starvast á sama stað. Tey ynskja, at økið verður 

skipað við færri, men størri eindum. 

 

Yngru læknarnir leggja í hesum sambandi dent á, at um økið verður skipað soleiðis, at fleiri 

kommunulæknar kunnu arbeiða á sama stað, hevur hetta við sær munandi betri møguleikar fyri 

bæði mono- og tvørfakligum samstarvi. Somuleiðis kunnu kommunulæknarnir fáa møguleika 

fyri at arbeiða við serligum viðgerðum, arbeiða niðursetta tíð, granska o.s.fr. Hesir møguleikar 

eru stórt sæð ikki til staðar undir verandi skipan við einstakligaviðtalum. 

 

Við støði í tí, sum yngru læknarnir leggja dent á viðvíkjandi starvsinnihaldi og 

starvsviðurskiftum annars, verður roknað við, at um kommunulæknaviðtalurnar verða skipaðar 

soleiðis, at fleiri kommunulæknar starvast á sama stað, verður lættari at fáa yngru læknarnar at 

starvast í kommunulæknaskipanini. Fyri teir eldru kommunulæknarnar kann ein slík skipan 

somuleiðis hava við sær fleiri fyrimunir. Fleiri av eldru kommunulæknunum hava kunnað um, 

at teir kundu ynskt sær at starvast niðursetta tíð. Hetta ber illa til at gera í einstaklingaviðtalum. 

Um kommunulæknar starvast í somu viðtalu, ber til at skipa arbeiðið hjá kommunulæknunum 

meira smidligt. Herundir at taka serstøk atlit til hvønn einstakan av teimum og skipa 

arbeiðstíðina og arbeiðsumstøðurnar soleiðis, at tær eru hóskandi. 
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Við støði í hesum verður tí í kommunulæknaálitinum mælt til, at skipa landið í færri, men størri 

eindir við hvør sínum heilsudepli. Á heilsudeplunum fer dentur at verða lagdur á at veita og 

menna heilsufremjandi og sjúkufyribyrgjandi tilboð, kanningar, veitingar og ráðgeving til 

borgaran – serliga borgarum við varandi sjúkum. Ætlanin er, at allar tær kanningar og viðgerðir, 

sum kunnu fara fram uttanfyri sjúkrahúsini, skulu fara fram á heilsudeplum. Á heilsudeplunum 

fara at starvast viðkomandi heilsustarvsfólk, t.d. kommunulæknar, sjúkrarøktarfrøðingar, 

heilsufrøðingar, kliniskir kostfrøðingar, farmaseutar, sálarfrøðingar, ljósmøður og 

bioanalytikarar. 

 

Í bæði Heilsunýskipanini og í Álitinum um nýggja kommunulæknaskipan verður ført fram, at 

heilsudeplar eru ein fyritreyt fyri einum broyttum uppgávubýti innan heilsuverkið og millum 

tey ymsu heilsustarvsfólkini. Við at savna heilsustarvsfólkini í heilsudeplum ber til at skapa 

bæði mono- og tvørheilsufaklig umhvørvi kring landið. Mett verður, at hetta kann vera við til 

at fáa heilsustarvsfólk í starv og at støðast í skipanini.  

 

Við broyttum uppgávubýti kunnu bæði starvsfólkaorkan og fíggjarliga orkan gagnnýtast á ein 

skilabetri hátt, enn møguleiki er fyri undir galdandi skipan. T.v.s., at tað ber til at gagnnýta 

starvsfólkini í øllum pørtum av heilsuverkinum betri – bæði tey, sum fara at starvast í 

heilsudeplunum, og tey, sum starvast á sjúkrahúsunum. Hetta hevur við sær, at møguleiki 

verður fyri at veita enn fleiri viðgerðartilboð. Harafturat kann ein slík skipan hava við sær, at 

tað fer at bera til at góðskumenna heilsuverkið sum heild á ein munandi betri og meira skipaðan 

hátt, enn til ber undir verandi skipan.  

 

Ein fyritreyt fyri at kunna fáa fult gagn av eini slíkari umskipan er, at neyðugar broytingar 

verða gjørdar í verandi skipan sum heild – og serliga í kommunulæknaskipanini. Sambært 

Heilsunýskipanini merkir hetta, at starvs- og setanarviðurskiftini hjá nøkrum av 

starvsfólkunum í primera heilsugeiranum verða umskipað. Við støði í hesum verður tí mælt til 

at seta í gildi eina skipan, so kommunulæknar í størri mun verða løntir sum aðrir serlæknar. 

Ein broyting í lønar- og setanarviðurskiftunum hjá kommunulæknum fer samstundis at hava 

við sær broytingar í setanar- og lønarviðurskiftum hjá viðtalustarvsfólkum. Mælt verður til, at 

lønar- og setanarviðurskiftini hjá hesum starvsfólkum verða javnsett við líknandi fakbólkar á 

tí almenna arbeiðsmarknaðinum.  

 

Sambært galdandi skipan eru viðurskifti viðvíkjandi tí primera heilsugeiranum partvíst 

regulerað í lóggávu og partvíst í sáttmálum. Hetta ger seg serliga galdandi viðvíkjandi 

kommunulæknaskipanini. Árligu útreiðslurnar á løgtingsins fíggjarlóg til veitingar á 

kommunulæknaøkinum eru uml. 60 mió. kr. Hóast hetta er bert ein lítil partur av 

kommunulæknaøkinum reguleraður í lóg; meðan meginparturin er reguleraður í sáttmála 

millum Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Kommunulæknafelag Føroya. 

 

Verður farið undir at umskipa tann primera heilsugeiran, eigur ein lóg at verða orðað, sum 

regulerar henda partin av heilsuøkinum sum heild. Við at skipa viðurskiftini í primera 

heilsugeiranum í eini lóg fer at bera munandi betri til at skipa og samskipa tey ymsu tilboðini 
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um heilsuveitingar innan bæði hendan geiran og restina av heilsuverkinum. Á henda hátt fer at 

bera til at røkka endamálinum í samgonguskjalinum um eina samanhangandi heilsuskipan, har 

heilsutænasturnar verða samansjóðaðar í eitt samvirkandi heilsuverk. 

 

 

7. Endamál við broytingini frá læknadømum til heilsudeplar 
 

 Allir borgarar skulu hava javnbjóðis atgongd til heilsutænastur á einum høgum 

heilsufakligum støði. 

 Umskipanin er ein fyritreyt fyri einum broyttum uppgávubýti í heilsuverkinum og 

harvið møguleikanum at gagnnýta starvsfólkaorkuna og fíggjarligu orkuna í 

heilsuverkinum skilagott. 

 Við heilsudeplum verða møguleikar fyri heilsufakligum umhvørvum og mono- og 

tvørfakligum heilsufakligumsamstørvum. Somuleiðis verða betri møguleikar hjá 

heilsustarvsfólkum fyri førleikamenning. 

 Við at skipa heilsudeplar fer eftir ætlan at bera betri til at fáa kommunulæknar í starv 

og at fáa teir at støðast í skipanini. 

 Umskipanin er liður í ætlanini hjá samgonguni at røkka málinum um eitt samvirkandi 

heilsuverk. 
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8. Skipan av verkætlanarorganisatión 
 

Verkætlanin verður skipað við aðalstjóra, politiskum fylgibólki, tilvísingarbólki, 

læknafakligum ráðgeva, samskipanarbólki og arbeiðsbólkum, sí mynd. 

 

 

Verkætlanarbygnaður 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsstýriskvinna  

 

 

 

 

Manning 

Landsstýriskvinna 

 Sirið Stenberg 

 

Aðalstjóri 

 Turid Arge 

 

Politiskur fylgibólkur 

 Djóni N. Joensen – Javnaðarflokkurin 

 Katrin Kallsberg – Tjóðveldi 

Aðalstjórin 

Samskipanarbólkur 

 

 

Politiskur 

fylgibólkur 

Trivnaðarnevnd 

 

Bólkur A 

Arbeiðsbólkur 

lógarverk 

Bólkur B 

Arbeiðsbólkur 

bygnaður og 

fígging 

land/kommuna 

Bólkur C 

Arbeiðsbólkur 

innihald í 

heilsudeplum 

Bólkur D 

Arbeiðsbólkur 

setanarviðurskifti 

sáttmálasamráðingar 

Landsstýriskvinna

n 

Tilvísingarbólkur 

Læknafaklig 

ráðgeving 
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 Súsanna Olsen – Framsókn 

 Karsten Hansen – Miðflokkurin 

 Kaj Leo H. Johannesen – Sambandsflokkurin 

 Jógvan Skorheim – Sjálvstýri  

 Elsebeth M. Gunnleygsdóttir – Fólkaflokkurin 

 Sonja Jógvansdóttir - uttanflokka 

 

Læknafaklig ráðgeving 

 Henrik L. Hansen, landslækni 

 

Samskipanarbólkur 

 Katrin Gaard, Heilsu- og innlendismálaráðið 

 Hansa Sørensen, Heilsu- og innlendismálaráðið 

 Terji Petersen, Heilsu- og innlendismálaráðið 

 Aud í Soylu, Heilsu- og innlendismálaráðið 

 

Tilvísingarbólkur 

 Petur Oluf Joensen, umboð fyri Apoteksverkið 

 Jákup N. Olsen, umboð fyri Sjúklingaráðið 

 Magni Mohr, umboð fyri Fólkaheilsuráðið 

 Marita Simonsen, umboð fyri Bioanalytikarafelagið 

 Egil á Bø, umboð fyri Heilsutrygd 

 John Dalsenni Olsen, umboð fyri Heilsutrygd 

 Poula Patursson, umboð fyri Heilsutrygd 

 Annika Hoydal, umboð fyri Ljósmøðrafelagið 

 Sólfríð Skoradal, umboð fyri Fysioterapeutfelag Føroya 

 Mari Ann Ellendersen, umboð fyri Gigni 

 Pál Weihe, umboð fyri Læknafelag Føroya 

 Vígdis Nolsøe, umboð fyri Ergoterapeutfelagið 

 Katrina Johannesen, umboð fyri Útoyggjafelagið 

 Heri Kragesteen, umboð fyri Føroyskar Sálarfrøðingar 

 Rakul í Gerðinum, umboð fyri Heilsurøktarafelagið 

 Óluva í Gong, umboð fyri Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar 

 Súsanna Olsen, umboð fyri Klaksvíkar sjúkrahús 

 Gunnbjørg Guttesen, umboð fyri Suðuroyar sjúkrahús 

 Tórunn H. Ósá, umboð fyri Landssjúkrahúsið 

 Ingun Gaardbo, umboð fyri Landssjúkrahúsið 

 Álvur Hansen, umboð fyri Landssjúkrahúsið 

 Sigrid Christensen, umboð fyri Landssjúkrahúsið 

 Svend Åge Seloy, umboð fyri Starvsmannafelagið 

 Harumframt hava niðanfyristandandi fingið boðið at fáa umboð í tilvísingarbólkin: 

o Kommunufelagið 

o Kommunulæknafelag Føroya 

o Serlæknafelag Føroya 
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o Felagið Yngri Læknar 

 

Bólkur A 

 Heilsu- og innlendismálaráðið, viðkomandi feløg, stovnar, tilvísingarbólkurin  

 

Bólkur B 

 Heilsu- og innlendismálaráðið, Fíggjarmálaráðið og Kommunufelagið 

 

Bólkur C 

 Heilsu- og innlendismálaráðið, tilvísingarbólkurin, viðkomandi feløg og stovnar 

 

Bólkur D 

 Fíggjarmálaráðið, Heilsu- og innlendismálaráðið, Heilsutrygd 

 Viðkomandi fakfeløg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


