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 Desember, 2013 

 

 
Áminning:  Útbúgvingarkravið til sjúkraviðgera umborð á skipi og tulking av skiftisreglunum 
 
Víst verður til “Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum nr. 2 frá 11. desember 2012 um medisinkistu og sjúkuviðgerð 
umborð á skipi” (medisinkistufráboðanin), sum kom í gildi 1. januar 2013 við 1 ára skiftistíð – sí nærri 
Regluportalin hjá Sjóvinnustýrinum á www.fma.fo   
 
Útbúgvingarkrøvini skulu vera lokin í seinasta lagi 1. januar 2014, og skiftisreglurnar skulu skiljast og tulkast 
soleiðis: 
 
Sjúkraviðgerar við skipara- ella skipsføraraprógvi 
Styttri enn 5 ár síðani grundútbúgving/endurútbúgving sum sjúkraviðgeri = Endurútbúgving 5. hvørt ár.  
5 ár ella meira síðan grundútbúgving/seinastu endurútbúgving sum sjúkraviðgeri = Endurútbúgving áðrenn 1. 
januar 2014. 
Um tað eftir 1. januar 2014 eru liðin meira enn 10 ár síðani grundútbúgving/seinastu endurútbúgving sum 
sjúkraviðgeri = Grundútbúgving   
 
Sjúkraviðgerar við dugnaskaparbrævi í sigling, heimaskiparar og aðrir sjúkraviðgerar uttan navigatørútbúgving 
Ongantíð tikið grundútbúgving sum sjúkraviðgeri = Grundútbúgving í seinasta lagi 1. januar 2014 
Tikið grundútbúgving/eftirútbúgving = Sama galdandi sum fyri skiparar/skipsførarar omanfyri 
 
Førarar av fiskiskipum undir 15 metrar  
Undantiknir útbúgvingarkravinum sum sjúkraviðgeri, men skulu í staðin á fyrstuhjálparskeið innan 1. juli 
2014,  um tað tá verða meira enn 5 ár síðan teir seinast vóru á fyrstuhjálparskeiði.   
 
(Endurútbúgving tekur 4 dagar og krevur grundútbúgving frammanundan. Grundútbúgvingin tekur 10 dagar) 
 
Skiftistíðin verður longd til 1. juli 2014  
Ásannandi, at útbúgvingarkrøvini ikki verða lokin innan skiftistíðin gongur út 1. januar 2014, hevur 
Sjóvinnustýrið avgjørt at leingja skiftistíðin til 1. juli 2014, tó bert undir hesum fortreytum: 
 

- At viðkomandi persónar innan 1. januar 2014 hava meldað seg til útbúgving/endurútbúgving sum 
sjúkraviðgeri, og at hetta eftir áheitan frá Sjóvinnustýrinum kann skjalprógvast av skeiðsútbjóðara.  

- At viðkomandi persónur møtir upp og fullførir tilmeldaða skeiðið (frávera krevur serliga grundgeving, sum 
skal kunna skjalprógvast um neyðugt). 

 
Gevið gætur, at leingjanin av skiftistíðini bert er galdandi fyri útbúgvingarkrøvini sum sjúkraviðgeri. 
Medisinkistan og útgerð skal sostatt framhaldandi lúka nýggju krøvini innan upprunaliga skiftistíðin gongur út 
1. januar 2014. 
 
Tann reiðari og skipari, ið ikki lýkur lógarkrøvini innan ásettu freistirnar kemur undir revsiábyrgd sambært § 27 
í medisinkistufráboðanini. 
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