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Uppskot til 

 

Kunngerð 

um 

góðkenning av stovnum, ið veita rúsviðgerð 

 

 

 

Við heimild í § 2, stk. 6 í løgtingslóg nr. 

53 frá 7. mai 2019 um virksemi á stovnum, 

ið veita rúsviðgerð verður ásett: 

 

   

                        Virkisøki 

 

§ 1. Kunngerðin ásetir treytir og innihald til 

umsókn og góðkennning av einum 

viðgerðarstovni, hvørs endamál er at veita 

viðgerð fyri rúsdrekka- og 

rúsevnamisnýtslu. 

Stk. 2. Ein viðgerðarstovnur kann bæði vera 

ein almennur stovnur, ein privatur stovnur 

ella ein sjálvsognarstovnur. 

 

            

                   Skrivlig umsókn 

      

§ 2. Ein stovnur, ið ætlar sær at virka sum 

viðgerðarstovnur, skal senda skrivliga 

umsókn til Heilsutrygd. Umsóknin skal 

latast á serstøkum oyðiblaðið, ið er at finna 

á heimasíðuni hjá Heilsutrygd.  

 

 

               Krøv til góðkenningina  

 

§ 3. Fyri at fáa góðkenning sum 

viðgerðarstovnur er tað ein treyt, at 

viðgerðartilboðið má metast at lúka tey 

atlit, sum eru nevnd í § 2, stk. 4 í lógini um 

virksemi á stovnum, ið veita rúsviðgerð. 

 

 

         Málbólkur, háttalag og úrslit 

 

§ 4. Ein viðgerðarstovnur skal hava 

skrivligar reglur fyri viðgerðarhættunum, ið 

verða nýttir til teir einstøku málbólkarnar 

umframt at vísast skal til ástøðið fyri hesum 

viðgerðarhættum. 

Stk. 2. Ein serstøk viðgerðarætlan skal 

gerast fyri hvønn einstakan persón, ið 

verður innskrivaður á ein viðgerðarstovn, 

umframt eina møgulig ætlan fyri familju, 

maka og børn. 

Stk. 3. Fyri at tryggja best møguliga 

viðgerð, skal viðgerðarætlanin taka støði í 

misnýtsluni hjá tí einstaka persóninum. 

 

               Bygnaður og leiðsla 

 

§ 5. Ein viðgerðarstovnur skal hava 

viðtøkur fyri virksemi stovnsins og ein 

týðiligan leiðslubygnað. Viðtøkurnar skulu 

innihalda hesar upplýsingar: 

 

1) Navn á stovni, heimstaður og endamál. 

2) Eginogn við stovnsetan  av 

viðgerðarstovninum og hvussu peningurin 

er fingin til vega. 
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3) Val av nevnd og leiðslu og hvørjar 

uppgávur áliggja teimum. 

4) Áseting um hvussu fíggjarætlan verður 

gjørd, og hvussu roknskaparførsla og 

grannskoðan verður skipað. 

6) Mannagongdir fyri broytingum í 

viðtøkunum. 

7) Áseting um hvussu stovnsfæið verður 

nýtt, um viðgerðarstovnurin verður 

niðurlagdur. 

8) Áseting um samanseting av 

nevndarlimum. 

 

 

§ 6. Ein viðgerðarstovnur skal hava ein 

dagligan leiðara, ið leggur til rættis arbeiði 

á viðgerðarstovninum umframt røkir aðrar 

vanligar leiðarauppgávur. Leiðarin hevur 

eisini evstu ábyrgdina av, at virksemið 

verður lagt til rættis á ein tílíkan hátt, at 

sjúklingatrygdin er í hásæti. 

  

 

 

                   Fakligar førleikar 

 

§ 7. Viðgerðarstarvsfólk skulu hava eina 

útbúgving, ið er góðkend í Føroyum, 

Danmark,  Norra ella einum ES- landi.  

Stk. 2. Við “góðkend útbúgving” er at 

skilja, at útbúgvingarmyndugleikarnir í 

viðkomandi landi hava viðurkent 

útbúgvingina.  

Stk. 3. Frávik kann gerast frá kravinum í stk. 

1, um so er, at viðgerðarstarvsfólk hava eina 

útbúgving, sum er serliga viðurkend 

innanfyri bundni av rúsdrekka ella 

rúsevnum. 

 

 

§ 8. Fyri at viðgerðartilboðið skal hava ta 

neyðugu dygdina, skal í minsta lagi eitt av 

starvsfólkunum hava góðkenda útbúgving 

sum rúsdrekka- ella rúsevnaviðgerði við 

hartil hoyrandi starvsroyndum og 

viðkomandi skeiðum. 

Stk. 2. Harumframt skal í minsta lagi eitt av 

starvsfólkunum vera løggildur 

sjúkrarøktarfrøðingur.  

 

§ 9. Lækni og sálarfrøðingur við løggilding  

skal vera knýttur at viðgerðarstovninum.  

Stk. 2. Um ongin lækni ella sálarfrøðingur 

við løggilding er knýttur at 

viðgerðarstovninum, skal 

viðgerðarstovnurin vísa á, hvussu hann 

tryggjar sær tann neyðuga læknaliga ella 

sálarfrøðiliga førleikan. 

Stk. 3. Frávik kann gerast frá kravinum í stk. 

1 viðvíkjandi sálarfrøðingi við løggilding, 

um so er, at sálarfrøðingurin hevur 

viðkomandi ískoytisútbúgving við serligum 

denti á viðgerð av persónum, ið eru bundnir 

av rúsdrekka ella rúsevnum. 

 

 

  Fíggjarviðurskifti og virksemisviðurskifti 

 

§ 10. Roknskapur skal verða gjørdur 

samsvarandi reglum um roknskaparverk 

landsins o.t. og úrslit av grannskoðan skal 

latast Heilsumálaráðnum, samsvarandi lóg 

um grannskoðan av landsroknskapinum. 

 

 

                     Hølisviðurskifti 

 

§ 11. Ein viðgerðarstovnur skal hava 

hóskandi hølisviðurskifti, sum eru 

innrættaði til endamálið. 

Stk. 2. Persónar innskrivaðir á ein 

viðgerðarstovn skulu hava egið kamar. 

 

 

     Hagtøl 

 

§ 12. Hagtøl um tað árliga virksemi á einum 

viðgerðarstovni, skulu eina ferð um árið 

latast Heilsumálaráðnum. 

Stk. 2.  Í fylgiskjali 1 er nágreinað, hvørjar 

upplýsingar hagtølini skulu fevna um. 
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    Kæra og gildiskoma 

 

§ 13. Avgerð um noktandi góðkenning sum 

viðgerðarstovnur kann kærast til 

landsstýrismannin í seinasta lagi 4 vikur 

eftir, at kærarin hevur fingið boð um 

avgerðina.  

 

§ 14. Henda kunngerð kemur í gildi 1. 

januar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Heilsumálaráðið, dagfesting 2. desember 2019 

 

 

    Kaj Leo Holm Johannesen 

     landsstýrismaður 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          / Turid Arge 
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Fylgiskjal 1.  

 

Hagtøl skulu latast um hesar upplýsingar:  

 

Slag av bundni (rúsdrekka, rúsevnum, blandað rúsdrekka / rúsevni) 

 

Samlað tal av innskrivaðum persónum 

 

Kynsbýti (Menn / Kvinnur) av tí samlaða talinum av innskrivaðum persónum 

 

Aldur 

 

Tal av persónum í døgnviðgerð 

 

Tal av persónum í ambulantari viðgerð 

 

Tal av familjulimum í viðgerð 

 

Tal av persónum í viðgerð fyri fyrstu ferð  

 

Tal av persónum ið hava verið í viðgerð meira enn ta einu ferðina  

 

Tal av persónum á bíðilista 

 

 


