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Heilsumálaráðið 
 

 

Løgtingið 

 

Dagfesting: 4. desember 2020 

Mál nr.: 19/00989-23 

Málsviðgjørt: BL 

Eftirkannað: Lógartænastan 

dagfestir  

 

 

Løgtingsmál nr. xx/201x: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om 

autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 

 

 

Uppskot til 

 

Ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

 

anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om 

autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed   

 

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar niðanfyristandandi uppskot til 

anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om autorisation 

af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.  

 

 

Forslag til 

 
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om autorisation 

af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 

 

 (Autorisation af osteopater, ambulancebehandlere og behandlerfarmaceuter, ændring af 

tandlægers og kiropraktorers virksomhedsområder samt forbud mod konstruktion af en 

kunstig hymen) 

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

I medfør af § 9, stk. 3i, i lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om 

autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre 

love, jf. § X, stk. 4,ii i lov nr. X af X om X, § 4iii i lov nr. 1734 af 27. december 2016 om 

ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov 

om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, § 4iv i lov nr. 727 

af 8. juni 2018 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, § 9, 
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stk. 2v, i lov nr. 1555 af 18. december 2018 om ændring af lov om autorisation af 

sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, 

sundhedsloven og forskellige andre love, § 3vi i lov nr. 502 af 1. maj 2019 om ændring af lov 

om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, § 3vii i lov nr. 503 af 

1. maj 2019 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed, § 4viii i lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i 

psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed, og § 4, stk. 2ix, i lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov 

om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, bestemmes: 

 

§ 1 

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft 

for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1472 af 16. december 2013, som ændret ved 

anordning nr. 994 af 2. juli 2018, foretages følgende ændringer: 

1. I § 1, stk. 3, indsættes efter »kiropraktorer,«: »fysioterapeuter, osteopater,«, og »og 

optometrister samt tandplejere« ændres til: », optometrister og tandplejere samt 

behandlerfarmaceuter«. 

2. I § 4 ændres »speciallæge eller specialtandlæge« til: »speciallæge, specialtandlæge eller 

ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)«. 

3. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »og optometrister« til: », optometrister og 

behandlerfarmaceuter«. 

4. I § 41, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »læger«: », og af læger ansat i sygehusvæsenet 

under en persons sygehusindlæggelse«. 

5. I § 41, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: 

 

»I tilfælde af behandlingskrævende akutte abstinenser skal ordinationen foretages 

straks.« 

6. § 49 affattes således: 

»§ 49. Tandlægevirksomhed omfatter forebyggelse af instrumentel og medikamentel art, 

diagnostik og behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæber. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om afgrænsningen af 

tandlægers og lægers virksomhedsområder indbyrdes, herunder regler om, at 

tandlægevirksomhed under visse betingelser kan omfatte anden virksomhed end den 

virksomhed, der er nævnt i stk. 1. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte krav til uddannelse og 

ansættelsessted som betingelse for, at tandlæger må udføre den virksomhed, der er nævnt i 

stk. 2.« 

7. § 52 affattes således: 

»§ 52. Autorisation som kiropraktor meddeles den, der har bestået dansk eller færøsk 

kiropraktoreksamen eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3. 

Stk. 2. Ret til at betegne sig som kiropraktor har kun den, der har autorisation som 

kiropraktor. 

Stk. 3. Ret til at udøve kiropraktorvirksomhed har kun den, der har autorisation som 

kiropraktor, jf. dog stk. 5. 
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Stk. 4. Kiropraktorvirksomhed omfatter diagnostik, forebyggelse og kiropraktisk 

behandling af biomekaniske funktionsforstyrrelser i rygsøjle, bækken og ekstremiteter, jf. 

dog stk. 5. 

Stk. 5. Kiropraktorer, læger, osteopater og fysioterapeuter har ret til at udføre 

manipulationsbehandling af rygsøjlen. Det samme gælder registrerede alternative 

behandlere med minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling. 

Stk. 6. Manipulationsbehandling af kroppens perifere led, ledmobilisering af ryggen og 

kroppens perifere led og bløddelsbehandling er ikke forbeholdt autoriserede 

sundhedspersoner eller andre. 

Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om den virksomhed, der 

udøves i medfør af stk. 4 og 5, og afgrænsningen heraf.« 

 

8. Efter kapitel 24 a indsættes i afsnit II: 

»Kapitel 24 b  

Osteopater 

Autorisation  

§ 70 b. Autorisation som osteopat meddeles den, der har gennemført uddannelse og 

bestået eksamen i henhold til regler fastsat af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. stk. 4. 

Stk. 2. Ret til at betegne sig som osteopat har kun den, der har autorisation som 

osteopat. 

Stk. 3. Behandlingssteder omfattet af registreringspligten efter sundhedslovens § 213 c, 

stk. 1, hvor autoriserede osteopater udøver behandling, skal, senest 6 måneder efter at 

osteopaten er meddelt autorisation, registrere den osteopatiske virksomhed. 

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om uddannelsesmæssige krav, der 

stilles til en osteopat, herunder krav til niveau, indhold og varighed for uddannelser og 

eksamener, og om nedsættelse af et rådgivende forum om osteopati. 

Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed 

som osteopat og om afgrænsning af virksomheden.« 

Kapitel 24 c  

Ambulancebehandlere 

Autorisation  

§ 70 c. Autorisation som ambulancebehandler meddeles den, der har bestået dansk eller 

færøsk eksamen som ambulancebehandler eller en udenlandsk eksamen, som kan 

sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3. 

Stk. 2. Ud over personer omfattet af stk. 1 meddeles autorisation som 

ambulancebehandler den, der har gennemført dansk eller færøsk videregående 

ambulanceuddannelse og et efterfølgende opkvalificerende forløb. 

Stk. 3. Ret til at betegne sig som ambulancebehandler har kun den, der har autorisation 

som ambulancebehandler. 

Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed 

som ambulancebehandler og om afgrænsning heraf. 
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Ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere)  

§ 70 d. En person må ikke uden særlig tilladelse fra Landslægen betegne sig som 

ambulancebehandler med særlig kompetence eller paramediciner. 

Stk. 2. Tilladelse meddeles den, der har bestået dansk eller færøsk eksamen som 

ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) eller en udenlandsk 

eksamen, som kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed 

som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) og om afgrænsning 

heraf. 

Kapitel 24 d  

Behandlerfarmaceuter 

Autorisation  

§ 70 e. Autorisation som behandlerfarmaceut meddeles den, der har bestået kursus i 

behandlerfarmaci eller en udenlandsk uddannelse, der kan sidestilles hermed, og som har 

1) bestået dansk eller færøsk kandidateksamen i farmaci, 

2) bestået dansk eller færøsk kandidateksamen i farmaceutisk videnskab og et gennemført 

studieophold på et dansk eller færøsk apotek eller 

3) bestået en udenlandsk uddannelse, som kan sidestilles med den uddannelse, der er 

nævnt i nr. 1 eller 2. 

Stk. 2. Ret til at betegne sig som behandlerfarmaceut har kun den, der har autorisation 

som behandlerfarmaceut. 

Stk. 3. Ret til at udøve virksomhed som behandlerfarmaceut har kun den, der har 

autorisation som behandlerfarmaceut, og kun som led i arbejdet på et apotek eller en 

apoteksfilial. 

Stk. 4. Virksomhed som behandlerfarmaceut omfatter: 

1) Ordination af dosisdispensering med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, der 

er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination. 

2) Genordination af visse receptpligtige lægemidler til patienter, som er i stabil behandling 

hermed, jf. stk. 9. Et genordineret lægemiddel må kun udleveres én gang og i mindste 

pakning. 

Stk. 5. Lægers og tandlægers virksomhed berøres ikke af bestemmelserne i stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Behandlerfarmaceuten skal orientere patientens egen læge om de genordinationer 

og ordinationer af dosisdispenseringer med tilskud, som behandlerfarmaceuten foretager. 

Behandlende læge har adgang til efterfølgende at omgøre behandlerfarmaceutens 

ordination af dosisdispensering, hvis lægen vurderer, at ordinationen er uhensigtsmæssig. 

Stk. 7. Genordination og ordination af dosisdispensering med tilskud kan ikke delegeres 

til en medhjælp.  

Stk. 8. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om dansk kursus i behandlerfarmaci, 

herunder regler om niveau, indhold og varighed, og om udbud af kursus. 

Stk. 9. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om, hvilke receptpligtige 

lægemidler der kan genordineres efter stk. 4, nr. 2, og offentliggør en liste herover. 

Stk. 10. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om udøvelse af 

virksomhed som behandlerfarmaceut, herunder for behandlerfarmaceuters genordination 

og ordination af dosisdispensering med tilskud samt for behandlingsstedets instrukser 

herom.« 
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9. Efter afsnit III indsættes: 

»Afsnit III a  

Forbud mod konstruktion af en kunstig hymen 

Kapitel 25 a  

§ 72 a. Det er ikke tilladt at konstruere en kunstig hymen for skedeindgangen.« 

10. § 74, stk. 3, ophæves. 

11. I § 74 indsættes som stk. 4: 

»Stk. 4. Høreapparatbehandling er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2.« 

12. Efter § 74 indsættes i kapitel 26: 

»§ 74 a. Enhver må foretage nåleakupunkturbehandling, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Nåleakupunkturbehandling på brystkassen er kun tilladt at udføre for følgende: 

1) Læger og kiropraktorer. 

2) Personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling. 

3) Personer, der har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på 

lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. 

Stk. 3. Den, der efter stk. 2, nr. 3, udfører behandling med nåleakupunktur på 

brystkassen, skal oplyse brugerne om, at den pågældende har gennemført et kursus i at 

forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. 

Ikke autoriserede sundhedspersoner, der har gennemført det kursus, der er nævnt i stk. 2, 

nr. 3, skal tillige have gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt 

minimum 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal omfatte akupunktur, for at kunne 

udøve nåleakupunktur på brystkassen. 

Stk. 4. Den, der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen på baggrund af et 

gennemført kursus, jf. stk. 2, nr. 3, skal give meddelelse til Landslægen om, at kurset er 

gennemført, forinden den pågældende må foretage nåleakupunktur på brystkassen. 

Landslægen offentliggør en liste over de personer, der har gennemført kurset. 

Stk. 5. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter efter konsultation med 

Sundhedsstyrelsen nærmere regler om krav til indhold og omfang af det kursus, der er 

nævnt i stk. 2, nr. 3. 

Stk. 6. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om, at den, der giver meddelelse 

til Landslægen efter stk. 4, opkræves et gebyr herfor.« 

13. I § 78 ændres »og § 70 a, stk. 2,« til: »§ 70 a, stk. 2, § 70 b, stk. 2, § 70 c, stk. 3, og § 

70 e, stk. 2,«. 

14. I § 79 ændres »§ 52, stk. 3,« til: »§ 52, stk. 3 og 5,«, og »og § 68, stk. 4,« ændres til: 

»§ 68, stk. 4, og § 70 e, stk. 3,«. 

15. Efter § 79 indsættes:  

»§ 79 a. Den, der i strid med § 72 a konstruerer en kunstig hymen for skedeindgangen, 

straffes med bøde.« 
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§ 79 b. Den, der i strid med § 74 a, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., udfører nåleakupunktur på 

brystkassen, straffes med bøde.« 

16. Efter § 81 indsættes: 

»§ 81 a. En person, der uden tilladelse til at betegne sig som ambulancebehandler med 

særlig kompetence eller paramediciner, jf. § 70 d, stk. 1, giver udtryk for at besidde en 

sådan tilladelse, straffes med bøde.« 

17. I § 82 udgår: »§ 26, stk. 2,«. 

18. I § 89 indsættes efter »En person, der uden autorisation som læge«: »eller uden at være 

berettiget hertil i medfør af regler udstedt i medfør af § 49, stk. 2,«. 

 

§ 2 

Anordningen træder i kraft den 1. juli 2021. 

 

 

 

Givet på [Amalienborg], den [dato] 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

”Autorisationsloven” er sett í gildi í Føroyum við kongligari fyriskipan nr. 1472 frá 16. 

december 2013 og nr. 994 frá 2. juli 2018. Fleiri broytingar eru gjørdar í lógini síðani hon varð 

sett í gildi í Føroyum, og neyðugt er tí at gera broytingar í kongligu fyriskipanini. Hetta sum 

partur av arbeiðinum at dagføra donsku heilsulóggavuna í Føroyum. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi kongliga fyriskipan er: Anordning nr. 1472 frá 16. desember 2013 om ikrafttræden 

for Færøerne af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 

(autorisationsloven). Broyting varð gjørd við kongligari fyriskipan nr. 994 frá 2. juli 2018. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at dagføra kongligu fyriskipanina, soleiðis at hon samsvarar við 

donsku lóggávuna á økinum.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lógarbroytingar í donsku lógini snúgva seg í stóran mun um at geva persónum, við ávísum 

útbúgvingum, møguleika fyri at fáa autorisatión frá danska Styrelsen for Patientsikkerhed, 

umframt at virkisøkið viðvíkjandi summum útbúgvingum verður broytt. Í lógarbroytingunum 

eru m.a.: 

 
• Ásetingar um, at virkisøkið hjá kiropraktorum er broytt, 
• Ásetingar um, at osteopatar kunnu fáa autorisatión.  
• Ásetingar um, at tannlæknar kunnu gera operativ inntriv, 
• Ásetingar um, at ambulansuviðgerar, herundir eisini ambulanauviðgerar við serligum 

førleikum (paramedicinarar), kunnu fáa autorisatión, 
• Ásetingar um, at viðgerarfarmaceutar, sum eru starvsettir á apotekum í 

primergeiranum, kunnu fáa autorisatión, 
• Áseting um forboð ímóti konstruktión av kunstigari hymen (jomfrúhindu), 
• Ásetingar um krøv til nálakupunkturviðgerð, 
• Ásetingar um, at sjúkrahúslæknar kunnu fremja læknaliga rúsevnisviðgerð av 

persónum, ið eru innlagdir á sjúkrahús, 
• Ásetingar um hoyriapparatviðgerð. 

 
Viðv. Osteopatum 
Osteopatar kanna og fyribyrgja disfunktiónum í kroppinum, herundir viðgera lið, musklar, 
bindivevnað, nervar v.m. fyri at normalisera kropsfunktiónir. 
 
Viðv. Ambulansuviðgerum 
Ambulansuviðgerðar fara á staðið, har vanlukkur ella sjúka er, og hjálpa fólkum, sum hava tørv 
á bjarging ella akuttari viðgerð. Ein paramedicinari er ein persónur, sum umframt útbúgving 
sum ambulancuviðgeri, hevur eina eftirútbúgving í m.a. at veita intravenøst medicin. 
 
Viðv. Viðgerðarfarmaceutum 
Viðgerðarfarmaceutar hava heimild til at ávísa og endurnýggja ávísan receptskyldugan 
heilivág, eftir nærri ásetingum í kunngerð. 
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1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Ríkislógartilmælið verður sent til ummælis hjá relevantum stovnum, myndugleikum og 

áhugafeløgum. Tá ið viðmerkingar eru innkomnar, verða tær skrivaðar inn her.  
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at hetta ríkislógartilmælið hevur við sær stórvegis fíggjarligar avleiðingar fyri 

land og kommunur. Hetta av tí, at autorisatión og útbúgving av teimum bólkum, ið eru fevnd 

av lógaruppskotinum, fer fram í Danmark. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at hetta ríkislógartilmælið hevur við sær stórvegis umsitingarligar avleiðingar 

fyri land og kommunur. Hetta av tí, at autorisatión og útbúgving av teimum bólkum, ið eru 

fevnd av lógaruppskotinum fer fram í Danmark. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður ikki, at ríkislógartilmælið hevur avleiðingar fyri vinnuna.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri umhvørvið.  

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Sambært lógaruppskotinum verður betrað um virkisøkið hjá kiropraktorum, umframt at 

osteopatar, viðgerðarfarmaceutar og ambulanauviðgerðar fáa møguleika at fáa autorisatión. 

Ásetingar eru um forboð ímóti konstruktión av jomfrúhynnu og krøv verða ásett til 

nálakupunkturviðgerð. Ásetingar eru eisini um, at sjúkrahúslæknar kunnu fremja læknaliga 

rúsevnisviðgerð av persóni, ið er innlagdur á sjúkrahús. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum.  

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar. 

 

2.9. Markaforðingar 

Mett verður ikki, at kendar markaforðingar eru á økinum. 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Broytingarnar í hesi kongligu fyriskipanini innihelda ikki revsiásetingar. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Ongar ásetingar um skatt ella avgjøld eru í kongligu fyriskipanini. 

 

2.12. Gjøld 

Ongi gjøld eru ásett í kongligu fyriskipanini. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Í kongligu fyriskipanini eru ikki ásetingar, sum áleggja likamligum ella løgfrøðiligum 

persónum skyldur.  
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2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Kongliga fyriskipanin leggur heimildir at áseta nærri reglur í kunngerð til sundheds- og 

ældreministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Ríkislógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Mett verður ikki, at ríkislógartilmælið hevur aðrar avleiðingar.  

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Víst verður til serligu viðmerkingarnar í niðanfyristandandi donsku lógaruppskotum:  

 

Lov nr. 1734 af 27.12.2016: Folketingstidende 2016-2017, Tillæg A, L 47 som fremsat. 

Lógarásetingar viðvíkjandi virkisøkinum hjá kiropraktorum. 

 

Lov nr. 727 af 8. juni 2018: Folketingstidende 2017-2018, Tillæg A, L 170 som fremsat. 

Lógarásetingar viðvíkjandi osteopatum og tannlæknum. 

 

Lov nr. 1555 af 18.12.2018: Folketingstidende 2018-2019 (1. samling), Tillæg A, L 63 som 

fremsat. Lógarásetingar viðvíkjandi ambulansuviðgerum, herundir paramedicinarum, v.m. 

 

Lov nr. 502 af 1. maj 2019: Folketingstidende 2018-2019 (1. samling), Tillæg A, L 141 som 

fremsat.  

 

Lov nr. 503 af 1. maj 2019: Folketingstidende 2018-2019 (1. samling), Tillæg A, L 141 som 

fremsat. Lógarásetingar um akupunktur. 

 

Lov nr. 506 af 1. maj 2019: Folketingstidende 2018-2019 (1. samling), Tillæg A, L 164 som 

fremsat.  

 

Lov nr. 507 af 1. maj 2019: Folketingstidende 2018-2019 (1. samling), Tillæg A, L 194 som 

fremsat.  

 

 

Heilsumálaráðið, tann 4. desember 2020 

 

Kaj Leo Holm Johannesen 

landsstýrismaður 

 

/ Turid Arge, aðalstjóri 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: “Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af 

sundhedsloven” við viðmerkingum 

Fylgiskjal 2:  

Fylgiskjal 3:  

 

 

 

iBestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 3. Lovens § 1, nr. 11-21 og 24-26, §§ 2, 3, 5 og 6 og § 7, nr. 1, kan ved kongelig 
anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
ii Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 4. De dele af § 2, som i medfør af stk. 3 er sat i kraft for Færøerne, kan ved 
kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger”.  
iii Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 
sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
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iv Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 
sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
v Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 2. §§ 1 og 5 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for 
Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
vi Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 
sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
vii Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 

sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
viii Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 

sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
ix Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 2. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de 
ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 


