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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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KLAKSVÍKAR SJÚKRAHÚS

 Útskrivingar 1.238

 Seingjardagar 7.296

 Miðal innleggingarlongd 5.5  

 – íroknað neurologiskir

 rehabiliterings sjúklingar frá DK

 Tøkir seingjardagar 8.030

 Belegningur 90,86 %

Árið, sum skuldi koma eftir korona 
- eitt tað strævnasta árið nakrantíð
Tað serstaka við byrjanini til 2021 var, at øll væntaðu, at 
Covid-19 var við at vera liðugt. Vit gleddu okkum til ein 
meira kendan ella vanligan gerandisdag aftur. Men tær 
væntanirnar vóru ov tíðliga úti. Alt árið varð merkt av 
Covid-19, næstan meir enn í 2020. Nú vistu vit tó, hvat vit 
høvdu við at gera, so tað var ikki eins trilvandi. 

Men tilburðirnir av Covid-19 blivu fleiri, tað vóru ymisk 
frábrigdi, og tað kom nærri og nærri starvsfólkunum í 
Sjúkrahúsverkinum. Heilir skúlaflokkar og barnagarðs–
stovur blivu send heim, ikki bara í sóttarhald, men við 
smittuni. Foreldrini máttu við heim, so tað stóð á at finna 
starvsfólk til tíðir. Harafturat vóru øll starvsfólkini øgiliga 
hart koyrd. Frástøða, reinføri, sóttarhald, eyka arbeiðs–
tímar o.s.fr. 

Afturat tí, fór arbeiðið við at koppseta fyri Covid-19, í gongd. 
Fyrst vóru tað tey serliga útsettu, antin av kroniskari sjúku, 
ella av teirra arbeiði, ið fingu fyrstu koppsetingarnar. 
Nógv vóru, ið ynsktu at verða koppsett, meðan kopp–
setingarevnið ikki stóð mát við eftirspurningin fyrstu 
tíðina. Skjótt kom tó meira koppsetingarevni heim hvørja 
viku og verulig ferð kom á. Koppsett varð á øllum trimum 
sjúkrahúsunum og arbeiðið fylti nógv. Bæði í vavi, bíði–
røðirnar kundu verða langar, men eisini í arbeiðstíð. Nógv 
skuldi fyrireikast, nógv starvsfólk vóru innyvir og nógvar 
uppgávur vóru at fáa frá hondini. 

Harafturat varð potað av øllum alvi, onkrar dagar omanfyri 
1000 kanningar, bara í Klaksvík. Hetta helt eisini fram alt 
árið, hóast væntað varð, at hetta fór at hasa av, so hvørt 
sum fólk vórðu koppsett. 

Umframt at koppseta og pota, skuldi alt vanligt arbeiði 
eisini hava sítt pláss og sína tíð. 

Fleiri nýggj starvsfólk og nýggjar starvsfunktiónir 
Køkurin hevur víðkað um og ment virksemið seinasta árið. 
Matur er partur av viðgerð, endurvenjing og røkt og 
hevur nú fingið størri fokus. Eftir eina væleydnaða 
royndarverkætlan, bleiv eitt kostfakligt starvsfólk sett í 
starv sum máltíðarvertur og samskipari ímillum køkin og 
seingjadeildina KS3. Endamálið við starvinum er at røkka 
tørvin hjá tí einstaka í mun til føðslu, og tryggja eitt gott 
tvørfakligt samstarv um matin, har vit arbeiða fyri felags 
máli, vitan og virðing.

Køkurin er eisini farin undir at framleiða “gratin” mat. 
Hetta er matur, ið verður serligt framleiddur, so hann er 
bleytur og harvið lættari at eta hjá teimum sum hava 
dysfagi (trupult við at svølgja og tyggja). Hetta er eitt 
stórt framstig í mun til tað sum var, og er eisini við til at 
stimbra matarlystin. Umframt hetta, so er køkurin eisini 
blivin veitari av mati til fleiri stovnar í býnum. 

Sjúkraflutningstænastan hevur fingið eina bakvakt, so–
leiðis at tað nú altíð eru tvær vaktir klárar. Áðrenn hevur 
tað verið við vælvild frá starvsfólkunum, at teir hava tikið 
túrar ella hava átikið sær vaktina, tá teir hava frí. Nú er 
tað skipað sum ein bakvakt, har teir frammanundan vita, 
at teir kunnu blíva innkallaðir. Harvið er eisini lættari hjá 
bæði leiðara og starvsfólki at innkalla. Og alt norðurøkið 
er betri tryggjað, tí nú er tað ein bundin vakt eftir, um 
forvaktin fer avstað.

Fysiurgiska deild hevur sett ein psykomotoriskan terapeut, 
sum tekur sær av avspennandi venjingum og viðgerðum 
til ymiskar sjúklingabólkar, so sum fólk við sclerosu, hjarta- 
sjúklingar, fólk við trauma og pínusjúklingar. Eisini er ein 
audio logopædur settur í Sjúkrahúsverkinum. Hann er á 
Klaksvíkar Sjúkrahúsi tvær ferðir um vikuna, har hann ger 
venjingar/viðgerðir við fólki, ið hava talutrupulleikar. 

Í oktober varð fyri fyrstu ferð skipað fyri endurvenjingar–
skeiði fyri fólk við sclerosu. Skeiðið vardi tríggjar vikur, fokus 
varð sett á tann einstaka, bæði í mun til tørv á venjing, 
kosti og samveru. Tey vandu saman, ótu saman og høvdu 
møguleika at vera saman í fríløtunum eisini, tí tey búðu øll 
á gestagongini í starvsfólkabygninginum. Eisini var skipað 
fyri undirvísing fyri teirra avvarðandi og fyri starvsfólkum, 
sum tey eru í samband við í gerandisdegnum. Skeiðið var 
væleydnað og hetta skeiðið verður tvær ferðir um árið 
framyvir.

Seingjardeildin hevur styrkt um leiðsluna og hevur sett 
varaleiðara fyri medisinska økið. Hetta hevur verið kær–
komið, tí deildin er samansett av fleiri økjum og har hevur 
mangla fólk á medisinska partinum. 

Rættiliga nógv læknalesandi hava verið í starvsvenjing í 
2021. Tað hava serliga verið føroyingar, sum lesa í Póllandi. 
Tað er gott at fáa hesi heim her til starvsvenjing, vónandi 
ger tað at tey síggja ein møguleika í at koma heimaftur at 
arbeiða. 

Visiterandi urologurin hevur gjørt eitt stórt arbeiði at seta 
ung  ar kreftir við. Samstarvið millum hesar og skurð- og 
am bula toriu deild ina hevur verið dygdargott, so vit hava 
gott í væntu. Vónandi koma hesir læknar at bera uro log-
iska øk ið í Føroyum víðari.

Broytingar fyri framman – vónandi til tað betra
Álvara varð gjørt av nógv umtalaða royki-politikkinum hjá 
Sjúkra húsverkinum. Frá 1. januar 2022 er ikki longur loyvt 
at roykja í arbeiðstíð. Hetta er høvuðs boð skap ur in. Tað 
hava verið blandaðar kenslur og nógvar ymsar meiningar 
um hetta. Royki avvenjingarskeið byrjaðu í november 2021, 
nøk ur valdu at taka av, meðan onnur hava valt at royna 
at klára tað sjálvi. Summi hava heilt lagt av at roykja, onn-
ur hava vant seg við at tað ikki er møguligt at roykja í 
arbeiðs tíðini. 

Hóast vit hava havt eitt strævið ár, har korona hevur fylt 
nógv, so hava vit eisini megnað at halda stand og meira 
enn tað, tá tað kemur til tað, ið vit sum sjúkrahús eiga at 
gera. Vit hava styrkt um verandi funktiónir og eisini fingið 
fleiri funktiónir. Vit hava megnað at gera fleiri kanningar á 
rannsóknarstovuni, fleiri viðgerðir á skurðdeildini og hava 
eisini havt fleiri fólk inni til endurvenjing. Starvsfólkini 
á Klaksvíkar Sjúkrahúsi hava verið troytt, hart spent og 
viðhvørt ov fá, men tað hevur ikki forðað teimum í at veita 
tær tænastur og viðgerð, ið fólk í Føroyum hava brúk fyri. 

Alt sum vit starvast við, er í støðugari menning. Og vónandi 
kunnu vit øll, saman, mennast við, soleiðis at vit eru væl 
brynjað til framtíðina. Vit gleðast í øllum førum um, at 
vit hava eitt gott sjúkrahús her norðuri, við fantastiskum 
starvsfólkum, sum eru góð við sítt arbeiðspláss og fara 
útum tiltikna kassan, fyri at veita best møguligu tænastu 
til okkara borgarar. 

KLAKSVÍKAR SJÚKRAHÚS



RAKSTRARJÁTTAN OG ROKNSKAPUR

2.134
Sjúkraflutningar

1.245
Innleggingar á 

seingjardeildini KS3 

348
Viðrakning

8.573
Komur á 

ambulatoriideildina 
KS2

67
Sjúklingar sendir 

uttanlanda til 
kanning/viðgerð 

138,7
Ársverk

17

■ Ambulantar kontaktir
■ Fylgjarar
■ Seingjardagar hjá fylgjarum
■ Orlovsdagar

1404

50
145

1.191

■ Akuttir túrar 506 
    K1  252 
    K2  254
■ Planlagdir túrar
    K3  1.191
    Undir planløgdum túrum
    Túrar fyri LS 87
    Túrar fyri NBH  106
    Túrar fyri KS 437

506

1.007

160

1.680

8

■ 1-1-2
■ 1870 viðtala
■ Uttan um 1870 
■ Útreiðan

■ Dagsskurð 
■ Skurðviðgerðir
■ Kanning/viðgerð
■ Koloskopi
■ Gastroskopi

345

113

129

52

76
1587

1998

8908

269

■ Bassin
■ Ergoterapi
■ Fysioterapi
■ Bandagist/skómakari
■ Logopedur

129
22%

78%

■ Lønir
■ Annað

81%

19%

■ Kvinnur
■ Menn

Roknskapur 2021 2020 2019

Nettoútreiðslujáttan 93.291.430 84.170.278 75.992.708
Útreiðslur 96.961.762 90.044.277 82.891.165
Inntøkur -3.670.332 -5.873.999 -6.898.457

20. Vanligt virksemi

Útreiðslur 96.961.762 90.044.277 82.891.165
11 Lønir v.m. 72.767.425 65.902.321 62.649.387
14 Keyp av vørum og tænastum 19.889.143 19.140.938 16.128.056
15 Keyp av útbúnaði, netto 2.396.204 3.078.666 2.020.086
16 Leiga, viðlíkahald og skattur 1.478.154 1.485.949 1.702.617
17 Avskrivingar o.a. 0 -27.445 0
19 Ymsar rakstrarútreiðslur 426.032 460.427 378.998
57 Rentuútreiðslur o.a. 4.804 3.421 12.021

Inntøkur -3.670.332 -5.873.999 -6.898.457
21 Søla av vørum og tænastum -1.950.365 -4.426.124 -4.284.512
29 Ymsar rakstrarinntøkur 0 -373.302 -341.220
32 Útvegan av løgu o.ø. 0 0 0
63 Vanligar flytingarinntøkur 0 0 0
64 Aðrar flytingarinntøkur 0 0 13.040
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr) 95.690 65.907 154.799
75 Keyps-mvg 0 0 0
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt) -1.815.657 -1.140.480 -2.440.564
    
Starvsfólkayvirlit 2021 2020 2019

Í lønarflokki 37 ella hægri 4,2 5,4 5,6
Onnur 134,5 125,4 120,9
Fulltíðarstørv 138,7 130,8 126,5
Lønarpartur, (t. kr.) 72.767,4 65.902,3 62.649,4

Keldur: LK úr Búskaparskipan Landsins, heilsuhagtøl og egin hagtøl.

2.820
Komur á skaðastovuna

4906

1144

1097

161
1265

■ Svøvnkøvu amb.
■ Ortopædkirurgisk amb.
■ Skurð amb.
■ Urologisk amb.
■ Onnur amb.

Frá sólarris til sólsetur
deila vit okkara vitan

hendur, ið tora at bera
í óttanum birta vit vón

frá fyrsta til síðsta andadrátt
her altíð vit kennast trygg

6.672

33

■ Røntgenkanningar
■ ESWL

724
Kanningar og 

skurðviðgerðir

278.583
Analysur á 

rannsóknarstovuni

6.705
Kanningar á 

røntgendeildini

92.915.000
Játtan

12.891
Komur til fysiurgisku deild

■ Kanningar á innløgd
■ Kanningar á ambulant

273.652

40.931


