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Fylgjara við til sjúkuviðgerð uttanlands 
 

Gera heilt serlig viðurskifti seg galdandi, kann Sjúkrahúsverk Føroya 
bera ferðaútreiðslurnar, so ein persónur, vanliga avvarðandi, kann 
verða ávístur at fara við sjúklinginum sum fylgjari. 
 
Hvørji eru “heilt serlig viðurskifti” ? 

 

Harumframt kann í ávísan mun ávísast fylgjari til sjúkling, sum vegna 
høgan aldur, sálarliga sjúku ella ringt avlamni als ongan møguleika 
hevur at ferðast og uppihalda seg einsamallur uttanlands, og har tað 
ikki er møguligt at skipa fyri praktiskari hjálp á staðnum.  
 
Tað er Uttanlandstænastan á Landssjúkrahúsinum  og 
sjúklingaskrivstovurnar á ávikavist Klaksvíkar og Suðuroyar sjúkrahúsi 
sum taka avgerð um, hvørt viðurskiftini eru so serlig, at heimild er fyri, 
at veita frían fylgjara  vísandi  til kunngerð og leiðreglur ásettar av 
Heilsu– og Innlendismálaráðnum.  
 
Sjúkrahúsverkið ber vanliga ikki kostnaðin av ferðaútreiðslum hjá 
avvarðandi, um ein sjúklingur velur at taka fylgjara við til kanning ella 
viðgerð uttanlands. Vanliga verður heilsustarvsfólk sent við 
sjúklinginum á viðgerðarstaðið, um mett verður, at sjúklingurin av 
heilsuávum ikki kann ferðast einsamallur.  
 
 

 
     Heilt serlig viðurskifti er: 
     Tá talan er um sjúkling við lívshóttandi sjúku, ið bráðfeingis  
     verður ávístur til viðgerð uttanlands 
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Hvørji eru ikki “heilt serlig viðurskifti”?  
 
Viðurskifti hjá sjúklingum, sum ikki verða roknaði sum heilt serlig 
viðurskifti, eru:  
 
 Sjúklingaferðir til vanligar útvortis kanningar 

 Afturvendandi kontrollvitjanir, har tað ikki verður roknað við, at 
sjúklingurin fær ring/verri boð viðv. útlitum fyri lívi ella førleika 

 Ikki lívshóttandi skurðviðgerðir 

 Hjarta-æðrakanning, har ikki verður roknað við krún-æðrasjúku, 
sum krevur opna skurðviðgerð 

 Krabbameinssjúklingar sum ferðast til kontrollvitjanir 

 Krabbameinssjúklingar sum ferðast til kemoviðgerð, har hjáárin  
ikki væntast fyrr enn aftaná heimkomu til Føroyar 

 Flúgviskrekk– til ber at fara við Norrønu í staðin 

 

Praktisk viðurskifti: 

 Praktisk viðurskifti, so sum ikki at skula bera viðføri, ella um  
ein er illa gongdur heimilar ikki fylgjara. 

          Í slíkum føri verður veitt hjálp á staðnum.   

 

Sig Uttanlandstænastuni ella sjúklingaskrivstovuni frá innan 
fráferð, ella sig Sjúklinghotellinum frá innan heimferð, so 
skipast kann fyri neyðugari praktiskari hjálp  
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Børn 

Børn undir 18 ár hava rættindi til at fáa ein fylgjara við. Sum 

meginregla ber sjúkrahúsverkið ferða– og uppihaldsútreiðslur, soleiðis 

at eitt av foreldrunum, kann fara við barni uttanlands til viðgerðar.  

  

Kærumøguleiki 

Um tú ikki hevur fingið ávíst fylgjara, tí tín støða ikki kemur undir 

“heilt serlig viðurskiftir”, og tú ynskir at kæra noktandi avgerðina hjá 

sjúkrahúsinum, er kærumyndugleiki: 

Kærunevndina í Almanna- og heilsumálum, Føroya Kærustovnur, 

Undir Hornabakka, Postsmoga 45, 110 Tórshavn  

 

Fyri at kæra, skalt tú hava eina skrivliga frágreiðing frá sjúkrahúsinum 

um, hví mett verður, at ongin heimild er fyri at veita tær fylgjara, har 

Sjúkrahúsverk Føroya skal bera kostnaðin.  

Hesa fært tú eftir umbøn frá Uttanlandstænastuni á 

Landssjúkrahúsinum ella sjúklingaskrivstovuni á Klaksvíkar og 

Suðuroyar sjúkrahúsi. 

 

Lógargrundarlag: 

Kunngerð nr. 90 frá 27. september 2006 um gjald fyri ferða - og uppihaldsútreiðslur 

uttanlands fyri sjúklingar og fylgjarar, sum seinast broytt við kunngerð nr. 114 frá 

10. september 2013  

Ein sjúklingur kann tó altíð av sínum eintingum taka fylgjara við, sum 

kann búgva á Sjúklingahotellinum, um umstøður eru til tað.  

Set teg í samband við Uttanlandstænastuna á LS ella 

sjúklingaskrivstovuna á sjúkrahúsinum viðv. spurningum um kostnað 

fyri ferð og uppihald, pláss v.m.  
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