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Nýggj fráboðan um medisinkistur og sjúkraviðgerð umborð á skipi 
 
Á nýggjárinum kom í gildið nýggj fráboðan um medisinkistur og sjúkraviðgerð, ið hevur við 
sær týðandi broytingar fyri føroysk skip við einum dimensiónstali uppá 20 ella størri. 
Undantikið nýggju ásetingunum eru stuttleikaskip, skip, sum ikki eru í vinnuligari sigling og 
skip, sum vanliga ikki eru í sigling uttan fyri havnir, á firðum, vøtnum ella øðrum vardum 
økjum. 
 
Alt eftir stødd av skipi, nýtslu og tal av persónum umborð, skal skipið hava medisinkistu A, B 
ella C umborð, umframt tilhoyrandi hefti, læknabók og Radio Medical Optegnelser. Í 
fráboðanini eru m.a. eisini ásetingar um, hvør hevur ábyrgdina av innihaldinum í 
medisinkistunum, varðveitslu  og hvussu útvegan og bíleggingar skulu fara fram.  
 
Føroysk skip, sum vanliga sigla uttanfyri føroyskt sjóøki, t.v.s. FAS-flotin og langfaratrolarar 
við medisinkistu A umborð, skulu venda sær til Radio Medical Danmark fyri at fáa 
læknahjálp. Onnur føroysk skip skulu venda sær til føroysku kommunulæknarnar fyri at fáa 
læknahjálp.  
 
Reiðarin hevur skyldu til at syrgja fyri, at skipari og sjúkraviðgeri umborð á skipi hava staðið 
góðkenda útbúgving. Útbúgvingin skal endurnýggjast í minsta lagi 5. hvørt ár. Tó eru krøvini 
til førara á fiskifari undir 15 metrar, fyrstuhjálparskeið og at førarin gjølla hevur sett seg inn í 
viðurskiftini viðvíkjandi medisinkistu C.  
 
Ásetingarnar í fráboðanini komu í gildi 1. jan. 2013. Føroysk skip, ið eru fevnd av 
fráboðanini, skulu skjótast gjørligt og í seinasta lagi 1. jan. 2014, útvega sær nýggju 
medisinkistuna, eins og skiparin og sjúkraviðgerin umborð skulu hava staðið eina útbúgving í 
medisinkistu og sjúkuviðgerð umborð á skipi. 
 
Brot á fráboðanina verða revsað við bót ella fongsul upp til 1 ár. 
 
Heitt verður á reiðarar, skiparar og sjúkraviðgerar um skjótast gjørligt at fáa medisinkistuna 
og útbúgvingina í samsvar við nýggju reglurnar, sum síggjast á Regluportalinum. 
Regluportalurin umframt meiri kunning sæst á heimasíðuni hjá Sjóvinnustýrinum 
www.fma.fo  
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