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INNGANGUR 
Nú Fólkaheilsustýrið í Føroyum verður skipað, skal stjóri setast at hava ábyrgdina av 
Fólkaheilsustýrinum. Talan er um eitt serstakt og avbjóðandi starv, sum er leyst at 
søkja. 

Í hesum sambandi hevur Heilsumálaráðið gjørt eina miðlalýsing um starvið, og eisini 
hendan stjóraprofilin, sum er ein nærri lýsing av, hvat starvið inniber og hvørjar 
væntanir, Heilsumálaráðið hevur um førleikar, royndir og persónligar eginleikar hjá 
umsøkjarum. Stjóraprofilurin verður nýttur sum grundarlag undir viðgerðini av 
umsóknum, og endamálið við stjóraprofilinum er at tryggja, at væntanir hjá 
Heilsumálaráðnum og umsøkjarum hóska so væl saman sum til ber. Harumframt 
leggur Heilsumálaráðið dent á, at umsøkjarar og Heilsumálaráðið hava felags fatan 
um starvið, soleiðis at vit fáa eina væl eydnaða setan. 

Fyri at geva umsøkjarum so gott grundarlag sum til ber, verður eisini víst til 
heimasíðina hjá Heilsumálaráðnum: www.hmr.fo, har ætlan fyri Fólkaheilsustýri í 
Føroyum 2022 til 2028 er at finna undir kunning/frágreiðingar og álit/2019-. 

 

STUTT UM FÓLKAHEILSUSTÝRIÐ 
Fólkaheilsustýrið er ein sjálvstøðugur stovnur undir Heilsumálaráðnum, har 
yvirskipaðu heilsufakligu uppgávurnar í Føroyum verða skipaðar. Fólkaheilsustýrið 
er skipað og skal virka sambært løgtingslóg nr. 77 frá 6. mai 2022 um 
Fólkaheilsustýrið.  
 
Fólkaheilsustýrið skal við hollum kunnleika til føroysk heilsuviðurskifti og 
samfelagsviðurskifti ráðgeva og vegleiða um heilsufaklig viðurskifti. Ein týðandi 
uppgáva verður at menna og styrkja fólkaheilsuarbeiðið og fyribyrging. Harumframt 
skal Fólkaheilsustýrið veita granskingargrundaða heilsufakliga ráðgeving og menna, 
viðgera og skipa hagtøl og skráir á heilsuøkinum. 
 
Tann 1. mai 2023 verður farsóttarmálsøkið ætlandi yvirtikið, soleiðis at føroyskir 
myndugleikar fáa lóggávuvaldið og útinnandi valdið á hesum málsøki. Heimildir og 
skyldur, sum liggja hjá donskum myndugleikum, verða fluttar til avvarðandi 
føroyskar myndugleikar. Umsitingarliga verða tær uppgávur, sum landslæknin í dag 
hevur við støði í donsku farsóttarlógini, lagdar til nýggja Fólkaheilsustýrið. 
 

 

 

 

 

  

http://www.hmr.fo/
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STARVIÐ SUM STJÓRI 
Stjórin fyri Fólkaheilsustýrið fær ábyrgdina av dagligu leiðsluni, menningini og 
rakstrinum av Fólkaheilsustýrinum. Í fyrstuni verður uppgávan at skipa og byggja 
upp sjálvt Fólkaheilsustýrið, harundir at samansjóða teir stovnar, sum verða lagdir 
undir Fólkaheilsustýrið, seta neyðugt starvsfólk aftrat stjóranum og leggja ætlan fyri 
arbeiðið hjá Fólkaheilsustýrinum. 
 
Fólkaheilsustýrið skal m.a.: 

• Gera tilmæli til politiska myndugleikan um ráðlegging innan heilsuøkið 

• Veita myndugleikum, stovnum og almenninginum heilsufakliga ráðgeving 

• Hava um hendi fólkaheilsuarbeiðið, harundir heilsufremjan og fyribyrging 

• Umsita tær uppgávur, ið eru lagdar til Ílegusavnið sambært løgtingslóg um 
gransking í mannaílegum 

• Tilevna vegleiðingar og leiðbeiningar til heilsulóggávu 

• Umsita yvirskipaðu tilbúgvingina í heilsuverkinum 

• Byggja upp og umsita heilsuskráir 

• Fáa til vega og menna hagtøl á heilsuøkinum, sum eru grundarlagið undir 
teirri heilsufakligu ráðgeving v.m., sum Fólkaheilsustýrið skal veita. 

 
Sum frá líður kunnu aðrar uppgávur á heilsuøkinum leggjast til Fólkaheilsustýrið.  
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FØRLEIKAKRØV TIL STJÓRAN 
Umsøkjarar til starvið verða mettir eftir fakligum, leiðsluligum og persónligum 
førleikum. Ynskiligt er, at umsøkjarar hava hesar førleikar: 

Fakligir førleikar  
• Útbúgving frá hægri lærustovni innan heilsu- ella samfelgsvísindi ella annað 

viðkomandi øki 
• Leiðsluútbúgving og/ella leiðsluroyndir 
• Breiðan kunnleika og visjónir innan fólkaheilsuøkið 
• Kunnleika til tær avbjóðingar, ið standa fyri framman á fólkaheilsuøkinum 
• Duga at virka í almennum og politiskum umhvørvi 
• Innlit í virksemi og stýring á heilsuøkinum 
• Royndir og/ella evni at byggja upp stovn og seta í verk fyriskipanir 
• Góðar málsligar førleikar í føroyskum, donskum og enskum 

Leiðslu førleikar  
• Evni at vera strategiskt langskygd/-ur 
• Góða heildarfatan og mennandi leiðsluhátt 
• Góða fatan um samlaðu leiðsluuppgávuna, tvs. strategiskt, rakstrarliga, fakliga 

og starvsfólkaliga 
• Góð evni at skapa haldgott grundarlag fyri skilagóðum avgerðum 
• Natúrligan myndugleika, jaligan atburð og dugir og torir at taka avgerðir  
• Góð evni at lurta, inspirera og eggja til nýhugsan  

Persónligir førleikar  
• Góðar samskiftis- og semjuførleikar  
• Ert sjónlig/ur, hevur góð evni at miðla og samskifta bæði innanhýsis,  

uttanhýsis og í almenna rúminum, t.d. við fjølmiðlar 
• Álitisvekjandi og samstarvssinnað/ur 
• Ert menniskjanslig/ur og hevur góðan løtuans 
• Dugir við fólki, ert jalig/ur, siðilig/ur og vísir øðrum álit og virðing 
• Ert myndugleikakend/ur, løtt/lættur av lyndi, og løtt/lættur at koma til 
• Ert ein persónur, sum onnur kenna seg trygg við at tosa við og hava virðing 

fyri 
• Ert sterk/ur, reell/ur og hevur ró og yvirlit, eisini tá ið støðan gerst torfør, ella 

tá ið arbeitt verður undir trýsti  
• Ert treyst/ur og letur teg ikki lættliga taka av fótum 
• Megnar at standa trygt og týðiliga fram, mitt í øllum avbjóðingunum 
• Ert virkisfús/ur og er týðiliga áhugað/ur og hevur stóran persónligan 

integritet  
• Ert tignarlig/ur og reiðilig/ur og megnar at umboða Fólkaheilsustýrið á ein 

góðan og jaligan hátt 
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LØN OG SETAN 

Miðað verður eftir, at starvið kann verða sett frá 1. desember 2022. Starvið er 
áramálssett í 3 ár við møguleika fyri leingjan í 1 ár og verður lønt sambært lf. 38.1 hjá 
Felag Tænastumanna Landsins og verður veitt ein áramálsviðbót. 

 
Setanarøkið er Heilsumálaráðið og stovnar undir tí. Stjórin fyri Fólkaheilsustýrið vísir 
til aðalstjóran í Heilsumálaráðnum, og skal tola broytingar í starvsinnihaldinum.  

 

UMSÓKN OG UPPLÝSINGAR 
Umsóknir við c.v. og avritum av neyðugum skjølum skulu sendast til: 
 
Heilsumálaráðið 
Eirargarður 2 
100 Tórshavn 
 
ella til teldupost hmr@hmr.fo. 
 
Umsóknir skulu verða Heilsumálaráðnum í hendi í seinasta lagi hósdagin 7. 
oktober 2022. 
 
Áhugaðir umsøkjarar, ið ynskja fleiri upplýsingar um starvið, kunnu seta seg í 
samband við Turid Arge, aðalstjóra, á tlf. 734048. Víst verður eisini til heimasíðuna hjá 
Heilsumálaráðnum: www.hmr.fo. 

 

SETANARTILGONGDIN 

Tá umsóknarfreistin er farin, verður ein setanarbólkur settur at meta um umsøkjarar, 
og at gera tilmæli um setanina. Um neyðugt, kann talan verða um fleiri samrøður. 

Tá setanarbólkurin er liðugur við sítt tilmæli, verður tilmælið viðgjørt saman við 
landsstýrismanninum, sum tekur avgerð um setanina. 

 


