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Inngangur 
Hervið verður gjørdur Mál- og avrikssáttmáli millum Heilsutrygd og Heilsu- og innlendismálaráðið fyri 

árið 2016. 

Mál- og avrikssáttmálar eru áður gjørdir fyri árini 2011 til 2015. 

Heilsutrygd varð sett á stovn hin 1. januar 2010. Heimildin er í løgtingslóg nr. 178 frá 22. desember 

2009. Heilsutrygd er skipað sum sjálvstøðugur stovnur undir Heilsu- og innlendismálaráðnum. 

Heilsutrygd er almenn heilsutrygdarskipan, sum skal tryggja øllum borgarum eina samhaldsfasta 

almenna heilsutrygd, har allir borgarar verða javnsettir viðvíkjandi inngjaldi og tænastum. 

Fokusøki 2016 
Í fyrsta ársfjórðingi 2016, verður vaktplan-skipanin tikin í nýtslu, og Heilsutrygd fer at hava hesa 

skipanina sum fokusøki í 2016. Heilsutrygd fer, í samstarvi við Klaksvíkar Sjúkrahús, at tillaga skipanina, 

soleiðis at útgjøld til kommunulæknar, verða gjørd umvegis vaktplan. Hetta fer at gera avrokningarnar 

við kommunulæknar greiðari, bæði fyri kommunulæknan og Heilsutrygd. 

Mál og avrik í árinum 

1. Gera fráboðaðar eftirlitsvitjanir hjá veitarum 

Stakgreinaeftirlit verður gjørt hjá Apotekinum. Eftirlitið skal fevna um heilivág, kostískoyti, merkivørur 

og móttakarar av heilsutrygdarveitingum sambært  § 1 í løgtingslóg um almenna heilsutrygd. Umframt 

hetta, verða eisini gjørd onnur eftirlit hjá øðrum veitarum. 

2. Sáttmálasamráðingar 

Sambært Ll. um almenna heilsutrygd stendur Fíggjarmálaráðið fyri sáttmálasamráðingum við 

fakfeløgini hjá teimum heilsustarvsfólkum, sum fáa útgjald frá Heilsutrygd. Heilsutrygd hevur 

ábyrgdina av fyrireikingunum í sambandi við sáttmálasamráðingar. Heilsutrygd skal útvega alt tilfar, 

sum tørvur er á hesum viðvíkjandi. Harumframt hevur Heilsutrygd um hendi allar skrivara uppgávur í 

sambandi við sáttmálasamráðingarnar.  

3. Luttaka í arbeiðinum við at skipa heilsudeplarnar 

Undir leiðslu av Heilsumálaráðnum skal Heilsutrygd luttaka í arbeiðinum við at skipa heilsudeplar í 

komandi heilsuøkjunum kring landið. Ítøkiliga merkir hetta at luttaka í arbeiðinum at gera fíggjarligar 

greiningar og orða lógarverki hesum viðvíkjandi.  

4. Lønarkoyringar 

Lønaravgreiðslan sum Heilsutrygd varðar av, flutti 1. januar 2016 frá Heilsu- og innlendismálaráðnum 

til Klaksvíkar Sjúkrahús. Heilsutrygd fer saman við Klaksvíkar Sjúkrahúsi, at arbeiða við at menna hesa 

skipanina til tørvin hjá stovninum. 

  



5. Læknavaktin 

Heilsutrygd yvirtók fyrisitingina av Kommunulæknaskipanini 1. oktober 2013. Í 2016 hevur Heilsutrygd 
ábyrgdina av at fremja hesi viðurskifti, sum fevna um at: 

 Eftirmeta verandi skipan, virksemi, orkunýtslu (bæði starvsfólka- og fíggjarligu orkuna) í 
Læknavaktini. Við støði í hesi eftirmeting skal Heilsutrygd tann 1. mai 2016 lata Heilsu- og 
innlendismálaráðnum eitt tilmæli um, hvørt tørvur er á at fremja møguligar broytingar í 
verandi skipan við Læknavakt.  

 Skipa fyri árligum eftirmetingarfundi millum viðkomandi samstarvsfelagar í Læknavaktini 

 Dagføra skjalið Mannagongd fyri Læknavaktina 

 Skipa fyri evnisdegi fyri teimum, sum starvast í og saman við Læknavaktini 

6. Kalendaraskipan í læknavaktini 

Avgerð er tikin um at nýta Vaktarplanskipana, sum Almanna- og Heilsumálaráðið gjørdi í síni tíð, til at 

tilrættisleggja vaktir og avgreiða lønir í samband við læknavaktina. Hetta arbeiðið verður gjørt í 

samstarvi við Klaksvíkar Sjúkrahús og kommunulæknarnar. Miða verður eftir, at Vaktplanskipanin 

hevur yvirtikið leiklutin hjá núverandi ótíðarhóskandi skipan í hesum árinum 

7. Dietistar 

Heilsutrygd umsitur skipanina við dietistum í eini skiftitíð uppá eini 2-3 ár. Skipast skal fyri at fáa 

skipanina at virka sambært heilsunýskipanini. 

8. Barnakanningar og koppsetingar 

Sambært Ll. nr. 63 frá 17. mai 2005 um fyribyrgjandi heilsutænastur til børn og ung við seinni 

broytingum og kunngerð nr. 7 frá 6. februar 2009 um ókeypis koppseting ímóti ávísum smittandi 

sjúkum við seinni broytingum er ásett, at børn og ung hava tilboð um ókeypis barnakanningar og 

koppsetingar. Heilsutrygd letur Heilsu- og innlendismálaráðnum hagtøl, sum vísa hvussu nógv børn 

hava tikið av hesum tilboðum, og metir um, um hetta er nøktandi, ella skipanin skal tillagast, fyri at 

økja um talið av teimum, sum taka av tilboðnum. 

Sáttmálaskeiðið 
Hesin sáttmálin er galdandi fyri árið 2016. 

Eftirmeting verður gjørd saman við aðalstjóranum í Heilsumálaráðnum á heysti 2016 

Tórshavn, hin 31. august 2016 

 

Heilsutrygd       Heilsu- og innlendismálaráðið 

 

_______________________________   _______________________________ 

Egil á Bø,  stjóri      Turid Arge, aðalstjóri 


