
Í 2018 varð sjúkrahúsverkið skipað við einari felags 
leiðslu. Ætlanin var at finna nýtt stev og ganga 
nýggjar leiðir. Men í kjalarvørrinum á hesum komu 
broyt ingar, ið ikki vóru ætlaðar: Nýsetti forstjórin 
segði seg úr starvi tíðliga á árinum 2019, og seinni 
fóru eisini stjórarnir á Suðuroyar- og Klaksvíkar 
sjúkrahúsi úr starvi. Stjórarnir á hesum báðum 
sjúkra húsum høvdu røkt hesi størv í nógv áratíggju, 
og stjórin á Landssjúkrahúsinum hevði sitið í stutta 
tíð í stjóra- og forstjórastarvinum. Síðst á árinum 
bórust so tíðindini, at nýsetti, danski læknastjórin 
eisini segði seg úr starvi.

Tað er lítið at ivast í, at broytingarnar fyrst í árinum 
– eina helst at forstjórin fór úr starvi – høvdu ávísar 
avbjóðingar við sær fyri Landssjúkrahúsið og 
leiðslurnar annars.

Men skjótt komu nýggj fólk til. Tá ið 2019 var komið 
at enda, vóru nýggj fólk í øllum stjórastørvum. Hvørt 
hesar nýggju broytingar eru tað, ið skal til at lyfta 
sjúkrahúsverkinum, fer tíðin at vísa.

Uppgávan og avbjóðingin hjá samlaða sjúkra hús-
verkinum er at tillaga tænastur og uppgávur til 
játtan og rakstur – ein varandi uppgáva, ið ongantíð 
verður liðug. Hartil er at siga, at 2019 eisini var valár, 
og øllum kunnugt, er sjúkrahúsverkið ovarlaga á 
skránni, tá val stendur fyri framman. Hetta hevur 
eisini órógvað gerandisdagin í ávísan mun.

Soleiðis sá sjúkrahúsverkið út í 2019, hvat 
leiðarastørvum og arbeiðsumhvørvi viðvíkur.
Men hvussu hevur árið so roynst hjá okkum norðri á 
Klaksvíkar sjúkrahúsi?

Fyrst og fremst heldur virksemið inni í sjúkra hús-
inum fram uttan mun til broytingar og rumbul 
uttan fyri. Hvat hesum virkseminum viðvíkur, kemur 
hvørt ár eitt ávíst tal av sjúklingum ígjøgnum 
skipan ina, ið skulu hava viðgerð og tænastu. Virk-
semið økist ár um ár, bæði inni í húsinum og innan 
tær tænastur, ið verða veittar uttan fyri húsið. 
Nýggj tilboð eru altíð á skrá, nýggir læknar og nýggj 
starvs fólk á ymsu deildunum skulu finnast, og tillag-
ingar og broytingar í mannagongdum skulu gerast. 

2019 er ikki nakað undantaksár í so máta.

Fyrra helvt av árinum fór við at fáa karmar og fak-
liga vitan til svøvnkøvu ambulatoriið, sum í august 
lat dyrnar upp fyri viðgerð ímóti svøvnkøvu. Í tøttum 

samstarvi við Vejle Sygehus í Danmark, eydnaðist 
tað Klaksvíkar sjúkrahúsi at fáa virksemið at virka; 
hetta til stóra gleði fyri nógvar sjúklingar í Føroyum.

Stutt eftir summarfrítíð boðaði læknin í orto pæd-
kirurgi frá, at hann ikki fór at halda fram eftir 
ársskiftið. Keðilig boð – bæði fyri starvsfólkini og 
leiðsluna á Klaksvíkar sjúkrahúsi – tí samstarvið og 
virksemið, ið hann hevur verið við til at tryggjað, 
riggaði avbera væl. Tó er einki so ringt, at tað ikki er 
gott fyri okkurt: Lýst varð í bløðunum eftir lækna, 
og áðrenn langt um leið, hevði nýggjur lækni í 
ortopædkirurgi undirskrivað sáttmála við Klaksvíkar 
sjúkrahús. Hetta var til stóra gleði fyri starvsfólk 
og sjúklingar, ið tørva ein garvaðan læknan innan 
ortopædkirurgi. Hesa ferð fingu vit ein lækna við 
sergrein í hond- og undirarmskirurgi.

Á heysti 2019 varð ein tiltrongd eykajáttan um-
biðin – og latin. Tey seinastu mongu árini hevur 
Klaksvíkar sjúkrahús økt um sítt virksemi, og 
í dag fáa fleiri sjúklingar viðgerð og røkt enn 
áður. Harumframt vísti tað seg, at íverksetan av 
heilsunetinum gjørdist ein kostnaðarmikil postur.

Tað slepst ikki undan at nevna stjóraskiftið á 
Klaksvíkar sjúkrahúsi. Fyrst í 2019 boðaði Heri 
Ellings gaard frá, at hann fór at leggja frá sær eftir 
35 ár í stjórastarvinum. Heri hevur rikið stjóra-
starvið fyrimyndarliga væl og hevur ikki aftrað 
seg, tá ið talan hevur verið um nýggjar viðgerðir 
í Sjúkrahúsverkinum. Millum annað hevur hann 
– í tøttum samstarvi við serlækna – slóðað fyri 
urologiskum viðgerðum í Sjúkrahúsverkinum; og nú 
er hetta eitt tilboð, ið verður veitt á øllum trimum 
sjúkrahúsunum í Føroyum. Nevnast kunnu eisini 
ortopæd kirurgiskar skurðviðgerðir av fótliðum, 
knøum, mjødnum og akslum.

Tey seinastu árini hevur Heri stjórnað Klaksvíkar 
sjúkrahúsi saman við varastjóranum, ið tók við 
varastjórastarvinum í 2015. Saman hava tey skipað 
virksemið á Klaksvíkar sjúkrahúsi – og sigast kann, 
at hetta hevur verið eitt dygdargott samstarv.

Nú Heri hevur givið stafettina víðari til núverandi 
stjóra, Alexandru á Dul, eru ávísar broytingar á veg. 
Serliga eru tað hugtøkini fleksibilitetur, menning, 
tvørfakligt samstarv og gjøgnumskygni í virksemi 
og peninganýtslu mótvegis landinum, ið Alexandra 
leggur dent á. Hvussu hetta fer at mynda virksemið 
í framtíðini, fer tíðin at vísa.
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BYGNAÐURIN
Sjúkrahúsið er deilt upp í arbeiðsøki, har hvørt øki 
hevur sínar uppgávur og skyldur.

Læknar
Seingjadeild
Ambulatoriudeild  
Skurðdeild, t.e. skurð og anæstesi
Fysio- og ergodeild

Hesi øki hava øll tørv á dagligum tænastum, sum 
so aftur eru deildar upp í arbeiðsøkir.

Skrivarar, røntgen, rannsóknarstova, køkur, vaskarí, 
sjúkraflutning, goymsla, tøkni og KT og fyrisiting.
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• Útskrivingar 1.507
• Innleggingardagar 7.020
• Miðal innleggingarlongd 4.7  
 – íroknað neurologiskir rehabiliterings  
 sjúklingar frá DK.
• Tøkir seingjardagar 8.030
• Brúktir seingjardagar 7.028
• Belegningur 87,5 %



RAKSTRARJÁTTAN OG ROKNSKAPUR
Roknskapur 2019 2018 2017 

Nettoútreiðslujáttan 75.992.708 71.507.447 65.950.953
Útreiðslur 82.891.165 78.078.917 70.858.960
Inntøkur -6.898.457 -6.571.470 -4.908.007

20. Vanligt virksemi

Útreiðslur 82.891.165 78.078.917 70.858.960
11 Lønir v.m. 62.649.387 59.680.383 53.137.913
14 Keyp av vørum og tænastum 16.128.056 16.014.951 16.165.385
15 Keyp av útbúnaði, netto 2.020.086 671.375 196.619
16 Leiga, viðlíkahald og skattur 1.702.617 1.265.103 973.767
17 Avskrivingar o.a. 0 1.417 7.744
19 Ymsar rakstrarútreiðslur 378.998 440.859 375.882
57 Rentuútreiðslur o.a. 12.021 4.829 1.650

Inntøkur -6.898.457 -6.571.470 -4.908.007
21 Søla av vørum og tænastum -4.284.512 -4.137.689 -4.172.968
29 Ymsar rakstrarinntøkur -341.220 -956.898 -658.850
32 Útvegan av løgu o.ø. 0 0 0
63 Vanligar flytingarinntøkur 0 -37.300 0
64 Aðrar flytingarinntøkur 13.040 -13.040 0
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr) 154.799 92.014 119.921
75 Keyps-mvg 0 0 0
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt) -2.440.564 -1.518.557 -196.110
 
Starvsfólkayvirlit 2019 2018 2017

Í lønarflokki 37 ella hægri 5,6 4,5 3,3
Onnur 120,9 119,4 115,6
Fulltíðarstørv 126,5 123,9 118,9
Lønarpartur, (t. kr.) 62.649.4 59.680.4 53.137.9

3.982
Komur á skaðastovuna

145
Útlendingar komnir 

á skaðastovuna

2.096
Sjúkraflutningar

1.498
Innleggingar á 

seingjardeildini KS3 

405
Viðrakning

6.819
Komur á 

ambulatoriideildina 
KS2

6.550
Kanningar á 

røntgen deildini

231.821
Analysur á 

rannsóknarstovuni

138
Kanningar í 
maga/tarm

579
Skurðviðgerðir

96
Sjúklingar sendir 

uttanlanda til 
kanning/viðgerð 

10.802
Komur til 

fysiurgisku deild

6.200 íbúgvar
Norðoyggjar 

+ 11.000 íbúgvar
Eysturoy

76.091.000
Játtan

126.5
Ársverk
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Keldur: LKS úr Búskaparskipan Landsins, heilsuhagtøl og egin hagtøl.


