
Hvat skulu tit minnast til 

 

 

 Tit skulu minnast til pass  ella annað samleikaprógv við mynd á. 

 Pápin skal hava sjúkraváttan. 

 Tað er ikki neyðugt at barnið hevur pass. Men við heimferð, mugu 

tit hava føðifráboðanina við, so tit kunna skjalfesta at tit eiga 

barnið. Tit fáa føðifráboðanina frá sjúkrahúsinum har barnið er 

føtt.  (Tað er ikki altíð at tað verður spurt eftir henni). 

 Goyma kvittanir. Tit kunnu taka ein hýruvogn frá Kastrup til 

Ríkissjúkrahúsið. Tit rinda sjálvi fyri hýruvognin og goyma 

kvittanina. Peningin fáa tit endurgoldnan við at venda tykkum til 

Uttanlandstænastuna, ið liggur aftan fyri móttøkuna á 

Landssjúkrahúsinum. 

Tað sama er galdandi við heimferð. 

Viðvíkjandi ferðing millum bústað og  sjúkrahús í Danmark, sjá faldaran 

ið tit fingu útflýggjaðan frá Uttanlandstænastuni áðrenn fráferðina úr 

Føroyum. 

 

 

 

tel 304500, www.ls.fo 

Vegleiðing til foreldur 
um sjúkraflutning 



Faldari um ymiskt, sum er viðkomandi fyri foreldur at nýføðingi ið 

skal við sjúkraflutningi til Danmarkar. 

 

Hvør skal við barninum. 

Tá talan er um flyting av sjúkum nýføðingi til útlandið, er vanligt at 

bæði foreldur verða játtað sum fylgjarar. Hetta verður gjørt í 

samráð við Uttanlandstænastuna. 

Tað er barnalæknin sum metir um, hvussu nógv heilsustarvsfólk 

skulu fylgja barninum. 

Umframt  barn og heilsustarvsfólk, er sum oftast pláss fyri 

foreldrunum í sjúkrabilinum, vestur á flogvøllin. Er ikki pláss í 

sjúkrabilinum kunnu tit nýta buss ella avvarandi kunnu koyra  

tykkum vestur. Ferðaútreiðslur í hesum sambandi verða 

endurgoldnar av Landssjúkrahúsinum. Tit skulu minnast til at goyma 

kvittanir, sí faldara ið tit fáa útflýggjaðan frá Uttanlandstænastuni 

áðrenn ferðina. 

Í flestu førum sleppa foreldur við í sama flogfari sum barnið. Er ikki 

pláss, so sleppa tit við næsta flogfari. 

Er talan um at barnið verður heintað av  einum “transport-toymi”, 

kann tað koma fyri, at foreldrini ikki sleppa við sjúklingaflogfarinum. 

Tað er ikki møguligt hjá tykkum at sleppa við sjúkrabilinum úr 

Kastrup til Ríkissjúkrahúsið. Tað sama er galdandi, tá tit fara heim 

aftur til Føroyar. 

Dópur og vælsignilsi. 

Í samband vil flyting av sjúkum barni, kunna tit ynskja dóp ella 

vælsignilsi av barni tykkara áðrenn fráferð. 

Á Landssjúkrahúsinum er ein sjúkrahús prestur, ið vit altíð kunna 

tilkalla. Hava tit onnur ynski, so er hetta eisini ein møguleiki. 
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Mammur, ið hava fingið gjørt keisaraskurð 

Mammur, ið hava fingið gjørt keisaraskurð, sleppa ikki 

uttanlanda fyrrenn annan dagin eftir barnsburð. Hetta er 

treytað av, at mamman hevur tað gott og hevur havt opning. 

Hetta fyri at tryggja okkum, at gongd er komin í tarmarnar. 

 

Hvar skulu/ kunnu foreldrini búgva. 

 Um mamman er sjúklingur, verður hon innløgd á 

barsilsdeildina  á Ríkissjúkrahúsinum. 

 Um pláss er á GN-neonataldeildini, kann mamman verða 

innløgd saman við barninum. 

 Pápin hevur møguleika at búgva á Sjúklingahotellið 

Tórshavn. Tað kostar 150 kr. um náttina fyri hvønn.  Tó í 

mesta lagi 10 nætur um mánaðan. Onnur avvarandi 

gjalda 600 kr. um  náttina . (Dagførdir prísir síggjast á  

www.hoteltorshavn.dk) 

 Neonataldeildin kann eisini søkja um pláss á McDonalds 

Húsinum. 

 Tit kunna eisini velja at búgva aðrastaðni, enn har ið 

sjúkrahúsið ávísur. Tá rinda tit sjálvi uppihald - og kost 

útreiðslur. 

Um talan gerst um flutning til annað sjúkrahús enn 

Ríkissjúkrahúsið, kunnu onnur viðurskiftið gerðast galdandi. 

Uppihaldið verður avgreitt/bílagt av Uttanlandstænastuni á 

Landssjúkrahúsinum áðrenn fráferð.  
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