
Álítandi 
almanna- og heilsuverk



Vit vilja styrkja almanna- og heilsuverkið. 
Væl ferðar skipanin skal tryggja øllum 
borgar um eina góða, samanhangandi og 
samskipaða tænastu umframt rættar-
trygd og møguleikar at liva og virka í 
Føroy um.

Vit hava tørv á fleiri hondum á almanna- 
og heilsuøkinum. Tá vit hava fleiri hend-
ur um okkara sjúku og um tey, sum eru 
komin illa fyri, kunnu vit stytta bíði tíð-
irnar, og starvsfólkini kunnu geva sær 
betri stundir til hvørt einstakt menn iskja. 
Vit vilja gera tað møguligt at seta fleiri 
fólk við at hækka játtanina til al manna- 
og heilsuøkið og við at raðfesta út búgv-
ingarnar, sum tryggja førleikarnar á økj-
unum.

Somuleiðis skulu tilboðini í almanna- og 
heilsu verkinum støðugt endurhugsast og 
sam skipast betur við tí endamáli at hava 
ein skyn saman rakstur, samstundis sum 
borgarin fær bestu tænastuna við støði í 
tørvinum hjá tí ein staka. 

1 Almannaøkið
Ongin borgari í Føroyum eigur at 

detta niðurímillum, tá viðkomandi hevur 
tørv á tilboði á almannaøkinum. Tí mugu 
og skulu vit raðfesta almannaøkið hægri. 
Við væl ferð ar lógini vilja vit gera slóð-
brótandi broyt ingar á økinum, so støði 
altíð verður tikið í tørvinum hjá tí ein-
staka. Tilboðini skulu sam skipast betur 
tvørtur um geirar og fak, og fleiri heildar-
tænast ur skulu veitast. Íløgur skulu ger-
ast í vælferðartøkni og størri bú eind ir 
skulu byggjast. Soleiðis fáa vit ein meiri 
skyn  saman rakstur, har meira virði fæst 
fyri hvørja krónu. Til gagns fyri landið og 
fólkið. 

 
Vælferðarlógin skal setast í verk
Uppskotið um vælferðarlóg er eitt væl 
gjøgn um   arbeitt lógarverk, sum er klárt at 
leggja fyri løgtingið. Vit vilja gera okkara 
til, at vælferðarlógin verður samtykt 
bein an   vegin. Nøkur av málunum, sum 
fylgja við væl ferðarlógini, eru hesi: 
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 ■ Foreldur at børnum, sum hava ella 
fáa brek ella varandi sjúku, skulu fáa 
skjóta og holla ráðgeving beinanveg. 
Tey skulu fáa eina heildartænastu, ið 
tryggj ar, at tey kunnu varðveita til
knýtið til ar beiðs marknaðin og hava 
ein van ligan ger andis dag.

 ■ Ung, sum hava umfatandi og saman
settar sálarligar, sosialar og rús trupul
leik ar at dragast við, skulu loftast við 
skjót um og tvørgeiraligum átøkum, so 
tey gerast før fyri at megna lívið.

 ■ Borgari, ið verður raktur av sjúku 
ella breki, verður endurmentur, so
leiðis at við  komandi kann varð veita 
og fasthalda til  knýtið til arbeiðs
mark naðin og fáa møgu  leikan at 
hava ein virknan og inni halds  ríkan 
gerandis dag á jøvnum føti við aðr ar 
føroyingar.

 
Væl ferðalógin skal eisini styrkja og víðka 
ráð  gevingaskylduna hjá Almanna verk in
um. Við hesum átøkum fáa vit eitt fult út
bygt Al manna verk, ið hevur um støður til 
at veita bestu tænastu við borg ar an um í 
mið depl in um.

 
Bústaðir
Ein av størstu avbjóðingunum í dagsins 
sam felag er stóri bústaðartørvurin. Kom
andi ár ini vilja vit gera enn fleiri átøk, 
so vit fáa fleiri almennar leigubústaðir 
og harvið bú stað  ar  møguleikar fyri øll. 
Bú staðar pakkin skal samtykkjast, og 
vit skulu byggja tríggjar bú  felags skapir 
ávika víst í Klaksvík, Eysturoy og í Suður
streym oy. Samstundis verður hild ið fram 
við at byggja bústovnar kring landið 
sam   s varandi tørvinum.

Ætlanin við barnaheiminum verður 
endur skoð að og nýtt barnaheim við 
familju eind og eftirvernd verður bygt. 
Har umf ramt skal ein 10ára ætlan gerast 
fyri, hvussu bú staðar tørvurin til borgarar 
við serligum tørvi kann nøkt ast. 

 
Stuðulstænastan
Vit skulu seta í verk eina stuðulstænastu, 
so  leiðis at persónar, ið bera brek, og 
familj ur teirra, kunnu fáa eina betri 
tæn astu. Tænast an skal stuðla undir, 
at familjan kann varðveita tilknýtið til 
arbeiðs marknaðin, og at persónur, sum 
ber brek, kann hava ein virkn an og 
innihalds ríkan gerandisdag á jøvn um føti 
við aðr ar føroyingar.

 
Flutningstænasta
Heimild skal skipast fyri flutningstænastu, 
so at allir borgarar í landinum hava somu 
møguleikar at koma til og frá tænastum. 
Eis ini eigur Serflutningsskipan landsins at 
verða eftirmett m.a. við atliti at dupult
funk tión um. Farið verður undir at lýsa, 
hvussu flu tningstænastan kann skipast, 
og hvussu skjótt hon kann setast í verk. 

 
Viðlíkahaldsvenjing og 
endurvenjing 
Viðlíkahaldsvenjing er ein nýggj tænasta, 
sum verður skipað í Almannaverkinum í 
2020. Viðlíkahaldsvenjingin verður part
ur av endurvenjingartænastuni, og verð
ur tænast an stigvíst og miðvíst út bygd 
yv ir eitt ára mál.
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Heimaráðgeving
Heimaráðgeving verður veitt persóni, ið 
hev ur dagliga umsorgan fyri barni við 
týðandi likam ligum/sálarligum breki ella 
varandi sjúku. ‘Tann góða tilgongdin’ varð 
sett í verk í 2015, og eru royndirnar við 
hesi verkætlan sum heild góðar. Enda
málið er, at allar familj ur við børnum, ið 
bera brek, skulu fáa heima ráðgeving og 
til tess krevst, at skipanin verð ur styrkt 
fíggjar liga og fakliga. 

 
Tænasta á bústøðum
Tænastan á fyribils og varandi bústøðum 
verð ur skipað soleiðis, at tænastan verður 
veitt sum grundtænasta til øll búfólk , og 
sum ein staklingarættað tænasta til ein
staka bú fólki.

Tilgongdin at umskipa tænastuna tekur 
í minsta lagi 3 ár. Ætlanin er tó at seta 
skipan ina í verk, so hvørt sum nýggir 

bústað ir koma.

 
Bú- og viðgerðarstovnar og tilboð 
til børn og ung við samansettum 
avbjóðingum
Bráðneyðugt er at lofta ungum, sum hava 
um fat andi og samansettar sálarligar, 
sosial ar og rús trupulleikar at dragast við. 
Talan er eisini um ung, sum hava ver ið 
undir barnavernd men eru liðug í teirri 
skipanini. Eisini børn og ung við um
fat andi autismu, ADHD, ADD og øðrum 
sálar lig um avbjóðingum, sum í stór an 
mun liva isolerað heima hjá foreldrum og 
sum ikki hava nakað sosialt lív, hava tørv 
á tilboði. Tal an er bæði um at skipa nýggj 
bú og við gerðartilboð og at gera eitt 

muna gott og átak til hesi ungu, har bæði 
land, komm unur, feløg o.o. arbeiða saman. 
Talan kann eisini vera um heildartilboð, 
har Al mannaverkið, psykiatriin, Sernám 
og barna vernd ar tænasturnar í felag 
hjálpa hesum ungu og familjum teirra.

 
Arbeiðsfrádráttur til pensjónistar 
og hækkað viðbót
Tey, ið eru pensjónistar í verandi pensjón
skip an, eiga at verða lagaligari mótroknað. 
Tí vilja vit veita ein arbeiðsfrádrátt á 
30.000 krónur til pensjonistar, sum verða 
mótroknaðir ov hart undir verandi skip
an. Hetta eru serliga tey, sum hava eina 
inntøku millum 60.000 og 130.000 krónur 
um árið við síðuna av fólka pen sjón og 
Samhaldsfasta. Skipanin verð ur broytt, 
soleiðis at pensjónisturin fær røttu pen
sjónina hvønn mánað. Og vit vilja hækka 
við bótina, sum verður lat in pensjónisti, 
sum hevur lítla ella onga inntøku afturat 
pen sjónini, við 800 krón um. Soleiðis halda 
vit fram at styrkja pensjó nistarnar, sum 
hava minst.

 
Brekpolitisk virkisætlan
Ein brek politisk virkisætlan, sum fevnir 
um øll rættindi og týðandi øki, sum 
STsátt  málin fevnir um, skal gerast og set
ast í verk. Ítøkilig mál skulu setast, so vit 
mið víst kunnu betra um umstøðurnar hjá 
fólki, sum bera brek.

 
Dagpeninganýskipan
Vit hava tørv á eini dagpeninganýskipan. 
Pensjó   nistar, sum arbeiða, skulu hava rætt 
til dag pening, eins og teir hava fingið fyrr, 
og lesandi skulu eftir loknan lesnað hava 
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rætt til dagpening í eitt ávíst tíðarskeið. 
Vit skulu eisini javnseta øll smærri virk
ir. Í dag er tað soleiðis, at til dømis smá ir 
handlar mugu gjalda 120 dagar løn í sam
bandi við sjúku, tí hesi smáu virkir hoyra 
undir starvs mannalógina, meðan arbeiðs
gevarin í ein um líknandi virki, har øll 
eru tímalønt, skal gjalda tveir teir fyrstu 
sjúkradagarnar. Vit vilja broyta starvs
manna lógina og leggja øll smá virkir undir 
dagpen inga skipanina, so leiðis at stórar og 
smáar fyritøkur verða javn settar. Fólka
pensjónist ar, sum arbeiða, skulu eisini 
hava rætt til dagpening í sam band við 
sjúku. Arbeiðsgevarar, ið bert hava 23 
starvs fólk aftrat sær, skulu eisini hava 
møgu  leika fyri at tryggja seg ísv. sjúku. 
Eis ini skal dagpeningaskipanin broytast 
so leiðis, at fólk, ið gerast sjúk longur enn 
120 dag ar til dømis av krabba, ikki detta 
út úr skipan ini tí viðgerðin tekur longri 
tíð. Vit skulu gera eina skipan, har tey, ið 
eru sjúk í longri tíð, men hava útlit fyri at 
koma aftur á arbeiðs marknaðin, fáa dag
pening í upp til 2 ár. 

Hartil eru føroyskir sjúklingar í eini ser
støðu í mun til sjúklingar í størri londum, 
við tað at vit ofta noyðast av landinum at 
fáa sjúkra viðgerð. Í ávísum førum hevur 
sjúk  lingurin rætt til at fáa fylgjara við sær 
 ein góð skipan, sum vit vilja varðveita. 
Men hetta kann gerast dýrt fyri tann, 
sum noyð ist við sum fylgjari, serliga um 
talan er um tímaløntan persón. Vit vilja 
tí broyta dag peningaskipanina soleiðis, 
at fylgj arar í ávís um førum hava rætt til 
dag pening eitt tíðarskeið. 

2Heilsuøkið
Føroyska heilsuverkið skal vera 

á sama støði sum onnur heilsuverk í 
Norðan lond unum. Tí vilja vit seta í verk 
eina “2025ætlan fyri heilsuverkið” sum 
merkir, at Javnað arflokkurin vil gera 
neyðuga upp rað festing av heilsu verk
inum. Vit skulu hava fleiri hendur um sjúk 
og um tey, sum koma illa fyri í okkara 
ríka landi. Og vit skulu stytta bíði tíðirnar 
mun andi. 

Vit skulu varðveita trý sjúkrahús í 
Føroy um, sum saman og hvør sær veita 
tænastu á hægsta stigi. Í tøttum sam
starvi við hini Norðan londini skulu vit 
altíð vera til reiðar at lofta teimum, sum 
hava tørv á tí. Bíðitíðirnar á ávís um økj
um skulu styttast munandi, og eingin skal 
hava privata heilsutrygging fyri neyð  ini. 
Niðanfyri lýsa vit ætlanirnar fyri heilsu
verki við 11 ítøkiligum stigum. 

 
Menningarætlanin fyri 
heilsuverkið
Føroyska heilsuverkið skal áhaldandi 
menn ast, so vit eisini í framtíðini kunnu 
veita heilsu tænastur á fremsta støði, 
sam stundis sum vit hava neyðugu starvs
orkuna og fíggjar orkuna til tess. Vit vilja 
tí arbeiða víðari við menningarætlanini 
fyri heilsu verkið, sum arbeitt hevur verið 
við í hesum valskeiði.  

 
Fleiri læknar
Vit skulu hava fleiri starvsfólk inn í før
oyska heilsuverkið. Seinasta valskeið 
hava vit fingið 10 fleiri serlæknar og 10 
fleiri kommunulæknar í starv. Mett verður, 
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at vit hava tørv á enn fleiri læknum, skulu 
vit koma upp á sama støði sum í teimum 
londunum, vit vanliga samanbera okkum 
við. Hesum mál inum vilja vit røkka við at 
varð veita ser læknapuljuna og við tøttum 
sam starvi millum l æknalesandi, lærdu 
há skúlarnar og heilsu verkið. 

 
Fleiri sjúkrarøktarfrøðingar  
og onnur starvsfólk 
Sjúkrarøktarfrøðingar eiga ikki at hava fyri 
neyð ini at renna millum uppgávurnar. Vit 
eiga tí at seta fleiri sjúkrarøktarfrøðingar 
í starv, og til at tryggja hetta, eiga vit at 
raðfesta sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingina 
høgt. Umframt at seta fleiri sjúkra røkt
ar frøðingar í starv, eiga vit at meta um 
møgu leikarnar fyri at seta fleiri røktar
starvs fólk í starv í heilsuverkinum og 
onn ur starvsfólk, sum á sín hátt eru við 
til at styrkja heilsuverkið. Harafturat eiga 
vit at endurskoða arbeiðstíðirnar hjá 
starvs fólki í heilsuverkinum sum heild. 

 
Styttri og dagførdir bíðilistar
Tað kemur fyri, at sjúklingar bíða ov leingi 
eft ir at sleppa í viðgerð. Hetta vilja vit 
broyta. Umframt at seta fleiri læknar, vilja 
vit eisini á annan hátt arbeiða fyri at fáa 
bíði listarnar burtur. Vitanin um sjúklingar 
og viðgerðir skal betrast munandi, so vit 
altíð hava dagførdar upplýsingar tøk
ar heilt niður á diagnosustig. Við hes um 
hevur heilsuverkið møguleika fyri í góð
ari tíð at síggja, um tað verður tørvur á 
fleiri læknum ella viðgerðum á ávísum 
øki og soleiðis betur leggja virksemið til 
rættis. Vit skulu eisini hava størri gjøgn
um skygni inn í skipanina, so at ein og 

hvør borgari hevur møguleika at síggja, 
hvussu long bíðitíðin er til tær ymisku 
við gerðirnar. 

 
Sterkari kommunulæknaskipan
Skipanin við kommunulæknum skal al
tíð end urskoðast og styrkjast. Heilsu
depl  arnir skulu varðveitast og mennast, 
so atkoma er til fleiri neyðugar heilsu
tænastur í øllum økjum í landinum. 
Eisini vilja vit knýta sjúkrahúsverkið 
og kommunu læknaskipanina tættari at 
hvør j um øðrum. Javnaðarflokkurin vil 
al tíð virka fyri, at tænastur og viðgerðir 
skulu veitast so nær borgaranum sum til 
ber.

 
Tættari samstarv og meira fyri 
hvørja krónu í heilsuverkinum
Samstarvið millum tey trý sjúkra
hús ini skal styrkjast enn meira, og 
kommunulæknaskipanin og sjúkra hús
verkið mugu eisini arbeiða tættari hvør 
at øðrum. Vit skulu eisini hava tættari 
sam starv við hini Norðanlondini. Í dag 
starvast nógv vælútbúgvin fólk í føroyska 
heilsu verkinum og fleiri eru á veg. Vit eiga 
at miða eftir, at hava flestu serlæknar í 
føst um starvi, og hetta kann gerast við 
at hava eitt tætt og skipað samstarv við 
sjúkra húsini í hinum Norðanlondunum. 
Ávísir serlæknar hava ikki møguleika at 
brúka sína sergrein í nóg stóran mun í 
Føroy um, tí talið av sjúklingum er ov lágt. 
Ein máti at loysa hetta uppá, er at gera 
eina skipan, har læknar okkara sleppa 
at brúka og menna síni evni á deildum í 
øðr um Norðanlondum. 
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Vit skulu hava tætt samstarv við aðrar 
geir ar. Greiðar avtalur skulu gerast millum 
al manna og heilsuverkið, so at liðugt 
við gjørdir sjúklingar í heilsuverkinum fáa 
neyð ugu viðgerðina á almannaøkinum 
og ikki verða hangandi í heilsuverkinum, 
sum bæði er dýrari og ikki optimalt fyri 
sjúk lingin. Vit skulu eisini tora at hugsa 
nýtt í mun til tænastur og viðgerðir. Vit 
eiga at styrkja tvørfakliga samstarvið 
mill um geirar og fakbólkar, og soleiðis 
fáa størri gagn av hvørjum øðrum. Við at 
styrkja innovatión og samstarv millum 
fak bólkar og geirar fáa vit skynsamari 
ar beiðs gongdir og soleiðis meira fyri 
hvørja krónu í heilsuverkinum. 

 
Fólkaheilsuskipan Føroya 
setast á stovn
Samstundis, sum vit hava tørv á fleiri 
heit um hondum, hava vit eisini tørv á 
at raðfesta samskipan, menning og eft
ir meting. Tá vit geva rúm til at endur
skoða og eftirmeta arbeiðsgongdir, eru 
sann líkindini størri fyri væl eydnaðari 
menn ing og innovatión, herundir tele
medisin og talgilding sum heild. Soleiðis 
vilja vit tryggja, at peningurin verður 
brúkt ur so skynsamt sum gjørligt, og 
at færri feilir henda í heilsuverkinum. 
Til tess at styrkja vitanar , átaks og 
raðfestingargrundarlagið undir øll um 
heilsupolitikkinum verða fleiri heilsu
stovnar lagdir saman í eina Fólka heilsu
skipan. 

Fólkaheilsuskipanin skal lýsa verandi 
støðu í føroyska heilsuverkinum og í 
fram  tíðini. At upplýsa um heilsu og fyri
byrging, leggja til rættis, granska og fáa 

hag tøl og góðkenningar til vega. Við eini 
fólkaheilsuskipan høvdu vit eisini fing
ið eitt umhvørvi, har vitanin um heilsu
verkið varð savnað á einum stað. Og 
eina skipan, sum hevði til uppgávu alla 
tíð ina at samskipa, menna og eftirmeta 
ar beiðið og samstarvið millum tey trý 
sjúkra húsini.

 
Fólkaheilsa
Vit eiga at raðfesta tað fyribyrgjandi 
heilsu tænastuna hægri, enn vit gera í dag. 
Vit nýta í dag 60 % av játtinini til heilsu
verkið innan sjúkrahúsverkið (sekunder
sektor in) og 40 % innan fyribyrgjandi 
heilsu tænastuna (primersektorin). Í 
stað  in eiga vit at gera sum hini Norð
ur  londini, har býtið er umleið 40 % til 
sjúkrahúsverkið og 60 % til primer sektor
in. Tað er gott fyri einstaka borgaran, 
sum fær eitt heilsubetri lív, umframt at 
tað er fíggjarliga skynsamt. 

 
Endurmenning á Klaksvíkar 
Sjúkra  húsi skal útbyggjast  
og styrkjast
Ætlanin við at byggja endur venjingar mið
støðina til fólk við seinheilaskaða verð ur 
endurskoðað og sett í verk. Fyri at stytta 
innleggingartíðina á sjúkrahúsinum verða 
hóskandi bústaðarmøguleikar út vegað ir, 
ið kunnu nýtast í víðari útgreining ar til
gongdini, til sjúklingurin er til reiðar at 
flyta heim, ella í annan hóskandi bústað.

 
Ábyrgdarhavandi lækni ella 
sjúkrarøktarfrøðingur
Eitt ítøkiligt átak, sum eigur at verða sett í 
gongd til frama fyri betri samskipan, er ein 
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skipan við ábyrgdarhavandi læknum ella 
sjúkra røktarfrøðingum. At sjúklingurin 
møt ir einum lækna/sjúkrarøktarfrøðingi, 
sum síðani hevur ábyrgdina fyri at sam
skipa alla sjúklingagongdina. 

 
Ókeypis sálarhjálp til børn og ung
Okkara ungu eru undir stórum trýsti. Fleiri 
stríðast við angist og tunglyndi, ella hava 
aðrar sálarligar avbjóðingar. Fyrst og 
fremst eiga vit at gera eitt miðvíst arbeiði 
við at fyribyrgja og minka um trýstið á 
børnini og tey ungu í dag. Samstundis eiga 
vit at veita skjóta og ókeypis hjálp til tey 
børn og ung, sum hava tørv á sálarhjálp, 
so hjálpin verður veitt til tíðina. Í dag eru 
møguligt at fáa ískoyti til sálarhjálp fyri 
ávísar sálarligar avbjóðingar gjøgnum 
kommunulæknan og soleiðis rinda um
leið helvtina av vanliga kostnaðinum. 
Kort ini er talan um fleiri hundrað krónur 
um tíman, og tí hevur fíggjarliga støðan 
hjá for eldrunum ávirkan á, hvørji børn 
og ung fáa neyðugu hjálpina. Tí vilja vit 
veita ókeypis sálarfrøðitímar til børn og 
ung.   

 
Onnur átøk fyri sálarheilsu
Vit skulu hava eina sálarfrøðiliga bráð
feingis móttøku, har fólk í øllum aldri 
kunnu venda sær, um tey brádliga verða 
illa fyri sálarliga. Istanbul konventiónin, 
sum verjir kvinnur móti harðskapi í heim
in um, skal eisini setast í verk í Føroyum. 
Og annars vilja vit áhaldandi arbeiða við 
støði í heildarætlanini fyri sálarheilsu, 
sum varð handað landsstýrinum í hesum 
val skeiði. 

Sama tænasta kring alt landið
Heilsutænasturnar skulu vera tær somu 
í øllum landinum. Góð tyrlutænasta skal 
vera tøk at flyta sjúklingar á nærmasta 
sjúkrahús, so at ein og hvør, ið hevur tørv 
á bráðfeingis læknahjálp, sleppur framat 
til lækna innan hálvan tíma, uttan mun til 
hvar í landinum ein býr. Umframt hetta 
eiga vit at seta skipanina First respond 
í verk, soleiðis at sløkkiliðsfólk og onnur 
sjálvboðin undir skipaðum viðurskiftum 
kunnu vera til reiðar at fara til verka, tá 
tørvur er á bráðfeingis hjálp.

Øll skulu hava atgongd til somu tænastu. 
Vit eiga tí eisini at styrkja um kunningina 
frá heilsuverkinum um tey tilboð og tær 
tænastur, sum standa fólki í boði. 
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”Vit skulu hava fleiri starvsfólk inn í før oyska heilsuverkið „
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 ■ Pensjónsnýskipanin er samtykt, 
soleiðis at allir verandi pensjónistar 
hava fingið uml. 1500 meira at liva 
fyri um mánaðin 

 ■ Sjúkrahúsverkið hevur fingið felags 
leiðslu, og játtanin til sjúkrahúsini er 
økt við uml. 200 mió. 

 ■ Etiska Ráðið er sett og fakskrivari 
settur

 ■ Leigulógin er dagførd

 ■ Bústaðir til fólk við serligum tørvi 
fyri 200 mió. 

 ■ Sambýlið í Runavík og Klaksvík til 
menningartarnað tikið í nýtslu

 ■ Bøtt er um umstøðurnar 
á psykiatriska deplinum á 
Landssjúkrahúsinum

 ■ Økispsykiatri er skipað í Suðuroy og 
í Vágum og skipanin kemur í ár at 
fevna um allar Føroyar.

 ■ Fleiri kommunulæknar

 ■ Tvey viðgerðartilboð til ung: annað 
er stovnurin »Frælsi« á Eiði, og hitt 
er Blákrossheimið

 ■ Seinasta árið eru tveir 
demenssamskiparar settir í starv

 ■ Tilboð til heimleys í Klaksvík 

 ■ Betri møguleikar fyri at heilsukanna 
skúlabørn (heilsufrøðingar fingið 
heimild at heilsukanna)

 ■ 10 fleiri serlæknar er settir á 
sjúkrahúsunum

 ■ Kliniskur samskipari settur á 
Landssjúkra húsinum. Hetta hevur 
m.a. viðført at átta fleiri eru sloppin 
inn á sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingina.

 ■ Dagtilboð til børn og ung á 
Psykiatriska Depilinum

 ■ Pensjónsnýskipanin samtykt

 ■ Fyritíðarpensjónistar javnstillaðir við 
aðrar pensjónistar í Heilsutrygd

 ■ Gigni fingið økta játtan, sum gevur 
betur tænastur til børn í aldrinum 
27 ár

 ■ Økt játtan til mikrobiologiina 
í mun til avbjóðingarnar við 
mótstøðuførum bakterinum

 ■ Heilsuupplýsingar og heilsutilfar 
uttanlands flytast á goymslu í 
Føroyum

 ■ Demensætlanin sett í verk

 ■ Nýtt fólkaheilsuráð valt, har fokus 
eisini er sett á sálarliga heilsu

 ■ Nýggjur meginbygningur til 
Landssjúkrahúsið

Hetta hava vit gjørt
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 ■ Vælferðarlógin skal setast í verk

 ■ Arbeiðsfrádráttur til pensjónistar og 
viðbótin skal hækka við 800 krónum

 ■ Heildartænasta til foreldur at 
børnum, sum bera brek

 ■ Varðveita og styrkja tvørgeiralig 
átøk til ung, sum hava serligar 
avbjóðingar (megna títt lív) 

 ■ Viðlíkahaldsvenjing og endurvenjing 
skal raðfestast

 ■ Nógv fleiri almennir bústaðir skulu 
byggjast, eisini til fólk við serligum 
avbjóðingum

 ■ Brekpolitisk virkisætlan skal setast í 
verk

 ■ Flutningstænasta skal setast í verk

 ■ Dagpeninganýskipan

 ■ Skattaminking til láglønt

 ■ Fleiri starvsfólk skulu setast í røktini. 
Læknar, sjúkrarøktarfrøðingar og 
onnur starvsfólk

 ■ Bíðilistarnir á almanna og 
heilsuøkinum skulu dagførast og 
bíðitíðirnar skulu styttast

 ■ Sterkari kommunulæknaskipan 
 

 ■ Tættari samstarv millum 
sjúkrahúsini og heilsuverkið í hinum 
Norðanlondunum

 ■ Fólkaheilsuskipan Føroya skal setast 
á stovn

 ■ Fólkaheilsa og fyribyrging skal 
raðfestast hægri

 ■ Endurmenning á Klaksvíkar 
sjúkrahúsi skal útbyggjast og 
styrkjast

 ■ Skipan við ábyrgdarhavandi lækna 
ella sjúkrarøktarfrøðingi skal setast í 
verk 

 ■ Ókeypis sálarhjálp til børn og ung

 ■ Arbeiðast skal við støði í 
heildarætlanini fyri sálarheilsu. 
Sálarfrøðilig bráðfeingismóttøka og 
Istanbul konventiónin skulu setast í 
verk

 ■ Skipanin við First respond skal setast 
í verk kring landið

 Hetta vilja vit gera



almanna- og heilsuverk

Ja til Javnaðarflokkin

er ja til álítandi


