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Missión 

Landssjúkrahúsið veitir sjúklingunum eina góða heilsutænastu á 

høgum fakligum støði. Vit menna og útbúgva okkara starvsfólk og 

fremja gransking. 

 

Visjón 

Sjúklingurin er í miðdeplinum. 

Starvsfólkini eru errin av at arbeiða her. 

Samfelagið fær ágóðan av okkara virksemi. 

 

Strategimál 

Dygdin í sjúklingagongdini skal optimerast og tryggjast.  

Starvsfólkini skulu vera væl útbúgvin og trívast.  

Samskifti skal vera eitt virkið amboð. 

KT skal stuðlað øllum arbeiði  

Alt tilfeingi skal brúkast munagott 

 

Virðir   

 Eldhugi 

 Professionel   

 Álit 

 Opinleiki 

 



 

 
 

 
Virksemi 
Uml. 850 starvsfólk býtt í 30 starvsbólkar (700 ársverk)  
29 sergreinar (íroknað 9 konsulentskipanir)  
120 seingjarpláss 
9.000 árligar innleggingar 
60.000 árligar ambulantar vitjanir 
663.189 árligar greiningar í kliniskari kemi  
34.372 árligar røntgenkanningar  
 
 

 

 



 

Samstarv 

Landssjúkrahúsið samstarvar við onnur sjúkrahús 

uttanlanda, og størsti samstarvspartnarin er 

Region Hovedstaden. 

Landssjúkrahúsið hevur skipað samstarv innan 

fleiri sergreinar, sum regluliga vitja her. Hesi eru 

innan: 

 Onkologi (Ríkissjúkrahúsið) 
 Urologi (stafett frá Skejby 

Universitetssjúkrahúsi í Århus) 
 Neurologi (Ríkissjúkrahúsið) 
 Barna– og ungdómspsykiatri (Bispebjerg 

Sjúkrahús) 
 Dermatologi (Roskilde Sjúkrahús) 
 Barnaortopædi (Ríkissjúkrahúsið) 
 Barnaneurologi (Ríkissjúkrahúsið) 
 Plastikkirurgi (Landspítali Ísland)  
 Nuclearmedisin (Ríkissjúkrahúsið) 
 Odontologi (Privatklinikk Ísland) 
 



 

Landssjúkrahúsið umfatar eitt grundøki uppá 150.000 m2 
báðu megin J. C. Svabosgøtu. Gólvvídd fevnir um 50.000 
m2. 
Oman fyri vegin á Eirargarði eru psykiatrisku deildirnar, 
fyrisiting, goymsla, vaskarí, snikkaraverkstaður, 
maskinverkstaður, veitsluhøll, køkur og matarhøll. 
Harumframt bygningarnir B71, B72, B73 og B74 við 
íbúðum, ið verða útleigaðar til starvsfólk. 
 
Niðan fyri vegin eru medisinskar deildir í grøna B-
bygninginum, skurðdeildir og intensiv deild, skaðastova og 
blóðbanki í gráa G-bygninginum, og skurð-/føðideild og 
fysioterapi í hvíta A-bygninginum.  
 
Svarta barakkin við P-økið hýsa eygnalækna umframt 
Fólkaheilsuráðnum og Ílegusavninum, ið virka undir 
Heilsumálaráðnum. Hetta er somuleiðis 
granskingarumhvørvið á Landssjúkrahúsinum. 



 

 
 

Leiðbeiningin á Landssjúkrahúsinum, tel. 30 45 00 

Sjúklingar og vitjandi kunnu venda sær til Leiðbeiningina í forhøllini 

við spurningum og ivamálum. Leiðbeiningin hevur opið kl. 07-23. 

Uttanlandstænastan, tel 30 45 00 heldur til aftan fyri Leiðbeiningina 

og tekur sær av sjúklingum, sum skulu í sjúkuviðgerð uttanlands.  

Telefontíð er kl. 08-12. 

Kommunulæknavaktin svarar á Landssjúkrahúsinum gerandisdagar  

kl. 16-08 og alt døgnið í vikuskiftum/heiligdøgum á tel. 1870. 

Blái bygningurin yvirav barakkini er ambulatorium, har 
dagsjúklingar koma til konsultatión og viðgerð. 
Bygningurin hýsir húðambulatorii, neurologiskum 
ambulatorii, kliniskum kostráðgeva og konsultatión av 
barnakonum. Somuleiðis verða blóðroyndir tiknar har.  
 

Forhøllin og Leiðbeining 



 

Fyrisiting 
Sjúkrahússtjóri  
Varastjóri   
Varastjóri   
Stjórnarfulltrúi, lok. 1010 
 
Medisinski Depilin 
Leiðandi yvirlækni  
Leiðandi sjúkrarøktarfrøðingur  
Leiðslufulltrúi  lok. 6103 
 
Skurðdepilin 
Leiðandi yvirlækni  
Leiðandi sjúkrarøktarfrøðingur  
Leiðslufulltrúi, lok. nr. 5103 

Psykiatriski depilin 
Leiðandi yvirlækni  
Leiðandi sjúkrarøktarfrøðingur  
Leiðslufulltrúi, lok. 4103 
 
Diagnostiski depilin 
Leiðandi yvirlækni  
Leiðandi bioanalytiker, lok. 5601  
 
Bráðdepilin 
Leiðandi yvirlækni  
Leiðsluskrivari, lok. 5710 
 
Tænastu depilin 
Leiðari  
Leiðsluskrivari, lok. 1020  
 
Uttanlandstænastan 
Leiðari, lok. 1156  
 
Landssjúkrahusið T-postur: ls@ls.fo   tel 30 45 00 



www.ls.fo    Tel. 30 45 00 


