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Til kommunulæknar vm. 
 
 
  
 
Leiðbeining um gjald fyri heilsukanningar í sambandi við vinnubrøv, innfaraloyvir, 
luttøku í ítróttakappingum o.l. 
 
Vísandi til heimild í kunngerð nr. 116 frá 4. desember 2012 um gjald fyri 
heilsukanningar í sambandi við vinnubrøv v.m. ásetur Landssjúkrahúsið fylgjandi 
mannagongd í sambandi við skráseting og gjald fyri heilsukanningar: 
 
Mannagongd 
Tá lækni bíleggur diagnostiskar kanningar frá deildum á Landssjúkrahúsinum og talan 
er um kanningar, ið ikki eru grundaðar á sjúkuillgruna, men eru krøv í sambandi við 
vinnubrøv, innfaraloyvir, luttøku í ítróttakappingum o.l , skal bíleggjandi lækni í 
rekvisitiónini gera vart við hettar í kommentarfeltinum og skriva tekstin "EGINGJALD". 
 
Sí dømir um prísin á mest vanligu kanningunum í fylgiskjali 1. 
Sí dømi fyri bílegging av rannsóknarstovukanningum og røntgenkanningum í fylgiskjali 
2 og 3. Sí heimildargrundarlagið í fylgiskjali 4. 
 
Í sambandi við viðtaluna við borgaran, tá kanningin verður rekvirerað, skal læknin 
upplýsa um, at egingjald er fyri nevndu kanningar og kann upplýsa vegleiðandi hvat 
kanningin kostar og at hon skal rindast áðrenn kanningina, um ikki annað er avtalað og 
annars vísa til heimasíðuna www.ls.fo og handa kunningarskrivið sum hjálagt í 
fylgiskjali 5. Rindað verður fyri kanning í Leiðbeiningini í forhøllini á 
Landssjúkrahúsinum. 
 
Gevið gætur at gjaldið verður ikki afturgoldið persóni, um viðkomandi fær staðfest 
sjúku, og ikki kann fáa ávísu váttanina. 
 
Í fylgiskjali 1 sæst yvirlit yvir prísirnar fyri mest vanligu kanningarnar. Er talan um 
kanningar, ið ikki eru á listanum kann nærri lesast á www.drg.dk. Eru spurningar 
verður víst til Rannsóknarstovuna ella Røntgendeildina á Diagnostiska deplinum á 
Landssjúkrahúsinum - telefon 30 45 00 lok. 5600 ella lok. 5500 ella t-post: lab01@ls.fo 
ella Røntgendeildina á lok. 5500 ella rontgen-deild@ls.fo 
 
Øll kanningarsvar fyriliggja í Talgildu heilsuskipanini og skal rekvirerandi læknin geva 
svarið til borgaran, um ikki annað er avtalað. 
 
 
Fylgiskjal 1 
MRSA-screening: 550,- kr.  

- kr.  
Rutinuroynd útvíðkaðar (incl. EKG, HIV, HbsAg, HCV, blóðflokk): 1000,- kr.  
Røntgenkanning (ókompliserað): 1671 kr. 
Røntgenkanning (kompliserað) : 1998 kr. 
 
 
 

Tórshavn, 28. mai 2013 
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Fylgiskjal 2 - Mannaongd í sambandi við bílegging av rannsóknarstovnukanning 

 
 
Um teksturin ’egingjald’ ikki kemur við á útskriftina av seðlinum er NEYÐUGT AT 
SKRIVA Á VIÐ HOND (sí dømi niðanfyri!)
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Fylgiskjal 3 - Mannagongd í sambandi við bílegging av kanningum frá Røntgendeildini 
 

 
 
 
Fylgiskjal 4 
Við heimild í § 5, stk. 5 í løgtingslóg nr. 64 frá 17. mai 2005 um sjúkrahúsverkið við 
seinni broytingum verður ásett:  
§ 1. Sjúkrahúsverkið kann krevja gjald fyri kanningar, ið ikki eru grundaðar á 
sjúkuillgruna, men eru krøv í sambandi við vinnubrøv, innfararloyvir, luttøku 
í ítróttarkappingum o.l.  
Stk. 2. Gjaldið skal samsvara við samlaðu útreiðslurnar, ið standast av kanningini.  
Stk. 3. Í fylgiskjali 1 eru ásett gjøld fyri ávísar kanningar.  
Stk -

   
§ 2. Gjaldið skal gerast upp og gjaldast í sambandi við kanningina.  
Stk. 2. Bíleggjandi læknin skal tilskila, at talan er um egingjald.  
Stk. 3. Gjaldið verður ikki afturgoldið persóni, um viðkomandi fær staðfest sjúku, og 
ikki kann fáa ávísu váttanina.  
§ 3. Sjúkrahúsini kunnu hvør sær gera av, um trygd skal veitast fyri gjaldinum.  
§ 4. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.  
 
Sí kunngerðina í heimilar gjaldinum í fylgiskjali 2. 
http://kunngerdasavn.logir.fo/filusavn/Hefti%2042A-2012.pdf 
 
 
 

Fylgiskjal 5 – Kunningarskriv til borgaran - er á næstu síðu: 

 

http://kunngerdasavn.logir.fo/filusavn/Hefti%2042A-2012.pdf
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Kunning til borgaran um gjald fyri heilsukanningar í sambandi við vinnubrøv, 
innfaraloyvir, luttøku í ítróttakappingum v.m. 
 
Tá borgarir umvegis lækna hava tørv á heilsukanningum, ið ikki eru grundaðar 
á sjúkuillgruna men eru krøv í sambandi við vinnubrøv, innfararloyvir, luttøku í 
ítróttarkappingum o.l. skal borgarin sjálvur rinda fyri hesar kanningar1. 
 
Niðanfyri er yvirlit yvir mest vanligu rannsóknarstovu- og røntgenkanningarnar 
og kostnaðin fyri tær.  Gjaldið fyri aðrar kanningar kann síggjast á www.drg.dk 
ella fáa upplýst frá Rannsóknarstovuni ella Røntgendeildini - telefon 30 45 00 
lok. 5600 ella lok. 5500 ella t-post:  lab01@ls.fo  ella Røntgendeildina á lok. 
5500 ella rontgen-deild@ls.fo  ella aðari deild har tú verður kannaður. Spyr um 
tú ivast! 
 
Rindast skal fyri kanningarnar forút og verður hettar gjørt í Leiðbeiningini í 
forhøllini á Landssjúkrahúsinum og skal rindast við gjaldskorti. 
 
Um arbeiðsgevari, tryggingarfelag hevur gjørt avtalu við Landssjúkrahúsið um 
gjald skal borgarin kunnu skjalprógva at viðkomandi arbeiðir fyri viðkomandi 
felag ella framganga á lista sum felagið ella bíleggjandi læknin sendir 
Landssjúkrahúsinum. 
 
Øll kanningarsvar fyriliggja í Talgildu heilsuskipanini og skal bíleggjandi læknin 
geva svarið til borgaran, um ikki annað er avtalað. 
 
Gevið gætur at gjaldið verður ikki afturgoldið persóni, um viðkomandi fær 
staðfest sjúku, og ikki kann fáa ávísu váttanina. 
 
Prísir yvir vanligar kanningar 
MRSA-screening: 550,- kr.  

- kr.  
Rutinuroynd útvíðkaðar (incl. EKG, HIV, HbsAg, HCV, blóðflokk): 1000,- kr.  
Røntgenkanning (ókompliserað): 1671 kr. 
Røntgenkanning (kompliserað) : 1998 kr. 
 

                                                 
1
 Landssjúkrahúsið hevur heimild fyri gjaldinum í kunngerð nr. 116 frá 4. desember 2012 um gjald fyri heilsukanningar 

í sambandi við vinnubrøv vm. http://kunngerdasavn.logir.fo/filusavn/Hefti%2042A-2012.pdf 
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