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Váttan frá Heilsutrygd sambært altjóða sáttmálanum um starvsviðurskifti hjá sjófólki 

(MLC-sáttmálanum).  

 

Heilsutrygd er almenn heilsutrygdarskipan, sum skal tryggja øllum borgarum eina 
samhaldsfasta almenna heilsutrygd, har allir borgarar verða javnsettir viðvíkjandi inngjaldi og 
tænastum. Heimildin er í løgtingslóg nr. 178 frá 22. desember 2009. Heilsutrygd er skipað 
sum sjálvstøðugur stovnur undir Heilsumálaráðnum. 
 
Persónar, ið eru búsitandi í Føroyum, hava rætt til veitingar sambært lógini um almenna 
heilsutrygd. 
 
 
Veitingar sum Heilsutrygd veitir eru í høvuðsheitum hesar: 
 
Nr. 1. Ókeypis viðgerð hjá kommunulækna. 
  
Nr. 2. Endurgjald til:  
Ferðing til og frá lækna 
Gravarhjálp 
 
Nr. 3. Ískoyti til gjald fyri ymiskar viðgerðir hjá: 
1)   Tannlækna. 
2)   Kiropraktori.  
3)   Tannrøktara. 
Eftir ávísing frá lækna kann ískoyti verða veitt til gjald fyri viðgerð hjá: 
1)   Fysioterapeuti. 
2)   Ergoterapeuti. 
3)   Sálarfrøðingi. 
4)   Fótterapeuti. 
Eftir ávísing frá kommunulækna kann ókeypis viðgerð verða veitt hjá serlækna. 
 
Nr. 4. Heilsutrygd veitir tilskot til keyp av heilivági, sum verður umsitin av Tilskotsnevndini.  
 
 
Ávísir persónsbólkar, sum fyribils uppihalda sær í Føroyum hava ein avmarkaðan rætt til 
veitingar frá Heilsutrygd. Tað er í sambandi við brádliga íkomna sjúku ella skaða ella 
versnandi varandi sjúku.  
Persónsbólkarnir eru: 
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1. Persónar, sum í útbúgvingarørindum ella í sambandi við almannagagnligt arbeiði eru 
búsitandi uttanlands. 

2. Persónar, sum eru búsitandi í Grønlandi ella Danmark, og sum fyribils uppihalda sær í 
Føroyum. 

3. Persónar úr øðrum londum, sum fyribils uppihalda sær í Føroyum, hava rætt til 
veitingar eftir heilsutrygdarlógini í tann mun, hetta er ásett í millumtjóða sáttmála við 
hesi lond. Her kann talan verða um persónar, sum eru fevndir av Norðurlendska 
Sáttmálanum. 

 
 
 
 


