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Broytingar í sundhedsloven til hoyringar 

 

Hjálagt verður sent til hoyringar: uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

“Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af sundhedsloven”. 

 

”Sundhedsloven” varð sett í gildi í Føroyum í 2018. Fleiri broytingar eru gjørdar í lógini síðani 

tá og neyðugt er tí at gera broytingar í kongligu fyriskipanini. Hetta sum partur av arbeiðinum 

at dagføra donsku heilsulóggavuna í Føroyum. 

 

Lógarbroytingar snúgva seg í stóran mun um at betra um rættartrygdina hjá sjúklingum. Við 

tað, at betrað verður um rættartrygdina hjá sjúklingum, verður samstundis betrað um 

viðgerðartrygdina hjá sjúklingum.  Í lógarbroytingunum eru: 

 
• Ásetingar um innheintan og víðarilatan av heilsuupplýsingum  
• Betraðar ásetingar um rættarlæknaligt líksýn og obduktión  
• Betraðar ásetingar um samtykki til viðgerð av børnum og ungum, soleiðis at 

mannagongdir viðv. samtykki eru gjørdar einfaldari 
• Broyttar ásetingar um váðagrundað eftirlit ella “risikobaseret tilsyn”, m.a. viðv. kravi 

til gjald fyri eftirlit 
• Ásetingar um sjálvsavgerðarrætt hjá sjúklingum í ítøkiligum viðgerðarstøðum eru 

gjørdar einfaldari, soleiðis at habilir sjúklingar kunnu avvísa viðgerð og at viðgerð, sum 
er í gongd, verður steðgað, hóast hetta merkir, at sjúklingurin doyr 

• Ásetingar um sjálvsavgerðarrætt yvir lívfrøðiligum tilfari og genetiskum upplýsingum 
• Ásetingar um kunning um sjálvsavgerðarrætt viðv. genetiskum upplýsingum 
• Ásetingar um viðgerðartestamenti, sokallaða: “behandlingstestamenteregisteret”  
• Ásetingar, ið styrkja organdonorøkið, soleiðis at 15-17 ára gomul skulu geva samtykki 

til, at tað eftir deyða teirra verður úttikin vevnaður og annað biologiskt tilfar til 
transplantatión 

• Ásetingar um, at granskingarverkætlanir við heiladeyða, sum hava til endamáls at 
optimera transplantatiónsúrslit, verða loyvdar, um samtykki frá tí deyða ella avvarðandi 
fyriliggur. 
 

Vinaliga send viðmerkingar tykkara til hjálagda lógaruppskot til Heilsumálaráðið á 

teldupostadressu hmr@hmr.fo í seinasta lagi 11. januar 2021. 
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