
 

 

 

Mál- og avrikssáttmáli 2012 
 

 

millum 
 

 

Suðuroyar Sjúkrahús og 

Heilsumálaráðið 
 

 

 
 

  



 

 

Hesin sáttmáli er millum Suðuroyar sjúkrahús og Heilsumálaráðið, og fevnir um núverandi 

virksemi á Suðuroyar sjúkrahúsi. 

 

Sáttmálin byggir á tøl/úrslit hjá Suðuroyar sjúkrahúsi, ið vit kenna í dag. Mál og avrik verða 

gjøgnumførd í mun til ta manning og fíggjarorku, ið stovnurin hevur. Soleiðis at skilja, at 

sáttmálin skal verða realistiskur, og at gjørligt skal verða at eftirkanna, um mál eru rokkin. 

 

Eisini vil Suðuroyar sjúkrahús eftir fíggjarliga tørvinum royna at betra um nøgdsemið hjá 

brúkarunum. Suðuroyar sjúkrahús er ein tænastudepil, har øll skulu kenna seg trygg at venda 

sær til og nýta. 

 

Sjúkrahúsið fer tí at arbeiða framímóti: 

 at hava so nøgd viðskiftafólk sum gjørligt, 

 at hava nøgd starvsfólk, ið skulu kenna stoltleika við at arbeiða á Suðuroyar 

sjúkrahúsi. 

 

Missión: 
At veitt verður ein dygdargóð heilsutænasta á høgum fakligum støði, har sjúklingurin 

altíð skal verða í fokus; at vit eisini kenna okkara ábyrgd, um sjúklingurin  

verður sendur aðrastaðnis til viðgerðar. 

 

Samstundis vilja vit eisini eftir besta førimuni stuðla og menna okkara starvsfólkum við 

eftirútbúgvingum. 

 

Visjón:  
Vit vilja stremba eftir at veita eina so virðiliga kanning, viðgerð og røkt sum gjørligt í 

samstarvi við sjúklingin og tey avvarðandi, har sjúklingurin, starvsfólk og onnur viðskiftafólk 

eru nøgd við okkara avrik. 

 

Fyritreyt og fokus: 
Skulu málini og visjónirnar røkkast, er neyðugt, at vit áhaldandi fokusera á sjúklingagongdir 

og betri samskifti við sjúklingin og avvarðandi. Hetta krevur so aftur, at starvsfólkini fáa 

høvi at koma til eftirútbúgvingar innan økið. 

 

Generelt 
Í hesum sambandi skal verða víst á, at starvsfólkatalið ikki er økt, men í staðin minkað tey 

seinastu 10 til 15 árini, tað sama er bæði viðvíkjandi tekniska- og starvsfólkatilfeingið. 

 

Yvirskipaði mál og átøk fyri 2012 
 

Mál Tí gera vit Liðug Ábyrgd 

At fíggjarætlanin 

verður løgd við 

ársbyrjan, soleiðis at 

henda heldur alt árið 

Samanberingar hvønn 

mánað millum játtan 

og rakstur, eins og 

hugt verður eftir farna 

ári. Tillaga virksemið 

eftir játtan og nýtslu.  

31.12.2012 SS 

Fáa yvirlæknastørv 

sett. 

Arbeitt verður 

miðvíst við at fáa 

31.12.2012 SS 



 

 

kirurgisku størvini 

sett. 

Konsulentavtalur Arbeitt verður 

miðvíst við at fáa 

konsulentavtalur 

innan ymsik kirurgisk 

økir. 

31.12.2012 SS 

    

THS skipanin At fáa hesa at virka 

betri, serliga viðv. 

hagtølum. 

31.12.2012 SS/HMR 

At minka um 

bíðilistar 

Arbeiðsbólkur setast 

av HMR 

31.12.2012 SS/LS/KS/HMR 

Samstarvsavtala 

millum sjúkrahúsini 

Regluligir fundir 

millum leiðslurnar 

31.12.2012 SS/LS/KS 

    

 

 

Betri samband millum fíggjarstýring og virksemisstýring: 

Í 2010 varð THS skipanin sett í verk á Suðuroyar sjúkrahúsi. Skipanin er enn ikki nøktandi í 

sambandi við at fáa hagtøl, men arbeitt verður við hesum í løtuni. 

 

Fyri 2012 hevur Suðuroyar Sjúkrahús hesi mál fyri ymisk lyklatøl 

 

  2010 2011 M2012 
Innleggingar 1.046   950 
Skurðviðgerðir     350 
Barnsburðar 36   40 
Skaðastovuviðgerðir, 
ambulantar viðgerðir 

    

1.600 
Røntgenkanningar 2.490   2.300 
Rannsóknarstovu-
kanningar 

    

70.000 
Fysiurgiskar viðgerðir 34.619   15.000 

 

 

 

Onnur mál: 

 

 

Mál Tí gera vit Liðug Ábyrgd 

Umbygging av 

Starvsfólkabygninginum 

Eina miðvísa ætlan, 

hvørs endamál er at 

nútíðargera 

starvsfólkabygningin 

hjá sjúkrahúsinum 

Játtanartørvurin er 

10,3 mió. kr. harav 

1,1 eru játtaðar í 

2012 og 1 mió kr. í 

2013. 

SS (HMR-játtan) 

Viðlíkahald av 

bygningunum hjá 

Samskifta við 

Landsverk um 

Játtanin er flutt til 

Landsverk. Leiðslan 
SS/LV 



 

 

sjúkrahúsinum 

 

viðlíkahald. Enn 

fyriliggur eingin 

endalig ætlan.  

er enn ikki kunnað 

um nakra ætlan. 

 

 

Verða fortreytirnar munandi broyttar, eftir at hesin sáttmálin er undirskrivaður, kann 

samráðast um hann av nýggjum, ella hann verður tillagaður, um partarnir eru samdir um tað. 

 

 

Sáttmálaskeið 

 

Sáttmálin er galdandi fyri árið 2012. 

 

Eftirmeting verður gjørd saman við aðalstjóranum umleið á heysti 2012. 

 

 

 

 

Tórshavn, tann 22. mai 2012 

 

 

 

 

 

Suðuroyar Sjúkrahús Heilsumálaráðið 

   

   

 

 

Ronnié Midjord, sjúkrahússtjóri Poul Geert Hansen, aðalstjóri 


