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Uppskot til 

 

Kunngerð 

um 

ískoyti til gjald fyri ávís hjálparráð 

 

 

Við heimild í § 10, stk. 7 í løgtingslóg um 

almenna heilsutrygd (heilsutrygdarlógin) 

frá 22. desember 2009, sum seinast broytt 

við løgtingslóg nr. 170 frá 12. desember 

2020 verður ásett: 

 

 

    Virkisøki 

 

§ 1. Heilsutrygd veitir fult ískoyti fyri ávís 

hjálparráð, sum verða útflýggjað á apoteki, 

sjúkrahúsi ella privatum veitara í sambandi 

við útskrivan frá sjúkrahúsi, og sum:  

1) verða nýtt sum liður í einari viðgerð, 

sum kann væntast at vara longur enn ein 

mánað aftan á útskrivanina. 

2) eru til persónar, sum ikki hava varandi 

tørv á hjálparráði. 

Stk. 2. Ískoyti verður tó ikki veitt til 

hjálparráð, sum verða brúkt inni á 

viðgerðarstovnum.  

Stk. 3. Ískoyti, sambært § 1, verður einans 

veitt til tey hjálparráð, sum eru nevnd í 

skjali 1.  

Stk. 4. Ískoyti til stuðulssokkar er tó álagt 

eitt egingjald á 200 kr. 

 

§ 2. Ískoyti verður eisini veitt til hjálparráð 

at nýta í sambandi við heilivág. 

Stk. 2. Støddin á ískoyti sbrt. § 2, stk. 1. 

verður ásett samsvarandi tilskotsstiganum 

fyri tilskotsheimilaðan heilivág í 

løgtingslógini um almenna heilsutrygd. 

 

 

  Umsókn  

 

§ 3. Skrivlig umsókn frá lækna um ískoyti, 

verður latin Hjálparráðsnevndini saman 

við einari stuttari frágreiðing um tørvin. 

Stk. 2. Tá ein umsókn er játtað, kann 

apotekið, sjúkrahúsið ella privati veitarin 

senda rokning fyri hesi hjálparráð til 

Heilsutrygd. 

 

§ 4. Henda kunngerð kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 



Heilsumálaráðið, 09-09-2021 

 

 

Kaj Leo Holm Johannesen 

landsstýrismaður 

 

 

/ Turid Arge 

 

  



Skjal 1 

 

Yvirlit yvir tilskotsheimilaði hjálparráð sambært § 1 

 

 

Gastrostomi sondur 

Heilivágsforstøvarar, innandingartól og líknandi 

Infusiónspumpur og infusiónsútgerð v.m. 

Insulinpumpur 

Katetur, kateturrøkt/útgerð 

Kompressiónspumpur við tilhoyrandi útgerð 

Lungnaviðgerðarútgerð, t.d. C-pap tól, íroknað filtur, slangur og maskur 

Maskur til anding/forstøving 

Orthosur (bein-, knæ- og armskinnarar) 

Pariboy-maskinur 

Respiratorútgerð til heimanýtslu, t.d. cuff 

Sárrøktartilfar 

Sondupumpur og onnur sonduútgerð 

Stomiútgerð 

Stuðulssokkar 

Sárrøktartilfar, t.d. comprilanbind, duoderm plástur, o.a. 

Stomiútgerð 

Stuðulssokkar 

Súrevni og súrevnistól 

Svøvnkøvutól við tilhoyrandi útgerð 

Útgerð, ið er neyðug fyri at viðgerð við sondukosti kann fremjast 

Urinposar 


