
 

Tórshavn 15. apríl 2017 
 
 
Kæra um ótolandi viðurskiftini hjá ljósmøðrunum á Landssjúkrahúsinum

 
 
Við hesum kæra ljósmøðurnar á Landssjúkrahúsinum, ta viðferð sum vit, bæði sum bólkur og 
einstaklingar, hava fingið frá stjórnini á Landssjúkrahúsinum, umframt onnur viðurskifti, ið als ikki 
eru nøktandi - hvørki fakliga, fyrisitingarliga ella fíggjarliga. 
 
Kæran tekur útgangsstøði í avgerð hjá sjúkrahússtjóranum tann 29. mars 2017, sí fylgiskjal 1, at 
frátaka ábyrgd og leiðslu av innløgdum barnakonum eins og barsilsøkinum , tvs. minst triðingin 1

av øllum arbeiðsøkinum hjá ljósmøðrunum, men snýr seg eisini um grundleggjandi trupulleikar á 
Landssjúkrahúsinum. Sum bakstøði vísa vit til fylgiskjal 2.  
 
Vit gera púra greitt, at vit undir ongum umstøðum góðtaka avgerðina, mátan og avleiðingarnar 
av henni. 
 
Niðanfyri lýsa vit í stuttum kærupunktini, sum síðan verða greina nærri, punkt fyri punkt, við 
tilvísingum til fylgiskjøl, ið eru viðheft. 
 
 
Vit kæra: 
 
Viðv. leiðandi ljósmóðir: 
 
1. Áhaldandi brot á sáttmálaásettar starvslýsingar fyri leiðandi ljósmóður og 
deildarljósmóður 
 
2. Vantandi hoyring hjá leiðandi ljósmóður, tá avgerðandi broytingar verða framdar innan 
barnakonuøkið  
 
3. Vantandi møguleikar hjá leiðandi ljósmóður at úttala seg alment um slíkar broytingar, 
hóast hon hevur evstu ábyrgd og avgerðarrætt í ljósmøðrafakligum viðurskiftum í 
Føroyum 
 
 
Viðv. avgerð um sundurbýting av føðideildini á Landssjúkrahúsinum: 
 
4. Vantandi vilja til kunning og hoyring av ljósmøðrabólkinum frá stjórn  

1 At taka burtur møguliga misskijing, vilja vit gera vart við, at vit ikki roknað neonataløkið sum part av 
barsilsøkinum 
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5. Mannagongd tá avgerð um grundleggjandi broytingar í arbeiði hjá ljósmøðrunum verða 
framdar 
 
6. Vantandi ella meiningsleysar grundgevingar fyri avgerðini 
 
7. Vantandi atlit til bestu fakligu førleikar, tá slík avgerð verður tikin 
 
8. Vantandi atlit til lógarfesta ábyrgd hjá ljósmøðrum og sjúklingatrygd 
 
9. Vantandi fíggjarligt atlit í mun til avleiðingarnar av avgerðini  
 
10. Vantandi atlit til munandi skerjing av arbeiðsøkinum hjá ljósmøðrum, havandi við sær 
nógv verri møguleikar hjá ljósmøðrum at starvast í Føroyum í framtíðini 
 
 
Viðv. arbeiðsumhvørvi á Landssjúkrahúsinum: 
 
11. Áhaldandi ágang, illvilja og vantandi vilja til samstarv frá øðrum starvsfólkum á 
Landsjúkrahúsinum 
 
12. Persónligan ágang frá sjúkrahússtjóranum móti navngivnum ljósmøðrum 
 
13. Grundleggjandi vantandi virðing fyri ljósmøðrunum og arbeiði teirra  
 
14. At valdsstíð millum fakbólkar og serøki sleppa at halda fram 
 
15. Vantandi samsvar millum missión og visjón, strategimál og veruleika - at eingin átøk 
tryggja hesi 
 
16. Leiklutin hjá starvsfólkaleiðaranum. Vánaligan starvsfólkatrivnað og væntandi átøk  
 
 
Viðv. fakligu dygdini á Landssjúkrahúsinum: 
 
17. Vantandi krøv um ábyrgd, samstarv, hoyring og vísindalig atlit til mannagongdir 
skrivaðar í PLI 
 
18.  At ábyrgd ikki verður tikin av trupulleikanum við manglandi føðilæknum  
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Viðmerkingar til pkt.1 Áhaldandi brot á sáttmálaásettar starvslýsingar fyri leiðandi 
ljósmóðir og deildarljósmóðir.  
 
Í sáttmála millum Ljósmøðrafelag Føroya og Fíggjarmálaráðið eru starvslýsingar, sum greina 
hvørja ábyrgd og skyldur leiðandi ljósmóðir og deildarljósmóðir hava. Sí fylgiskjøl 3 og 4.  
 
Stjórn og depilsleiðslan á skurðdepilinum hava áhaldandi nokta at halda sáttmálan viðv. hesum, 
hóast fakfelag og lønardeildin hjá Fíggjarmálaráðnum hava gjørt vart við, at tað er sáttmálabrot. 
Sambært starvslýsing hjá leiðandi ljósmóðir er hon “innan skurðdepilinum bygnaðarliga á sama 
støði sum leiðandi sjúkrarøktarfrøðingur” og ”í viðurskiftum, sum hava við ljósmøðratænastuna 
at gera luttekur leiðandi ljósmóðir í viðgerðini í skurðdepils leiðsluni.” Kortini verður hon úithýst 
og verður hvørki kunnað um ella boðin á depilsfundir.  
 
Viðv. deildarljósmóðir hevur stjórnin í fyrstu syftu nokta at seta eina deildarljósmóðir, hóast tað 
er ásett bæði í sáttmála og í PLI , at deildarljósmóðir skal setast, sí fylgiskjal 5. Tá leiðandi 2

ljósmóðir í desember 2016 vildi seta hesa deildarljósmóðir var sera stór mótstøða frá 
depilsleiðslu og stjórn. Ákærur vóru mótvegis leiðandi ljósmóðir, at hon ætlaði at broyta 
leiðslubygnaðin. Fakfelagið mátti leggja uppí, og tryggja at hendan bleiv sett. Men hóast bæði 
leiðandi ljósmóðir og deildarljósmóðir eru settar, vil stjórnin á Landssjúkahúsinum framhaldandi 
ikki viðurkenna teirra heimildir og starvsøki. Stjórnin ynskir, at leiðandi ljósmóðir átekur sær 
uppgávurnar hjá eini deildarljósmóðir, og at deildarljósmóðirin ger ambulantar kanningar av 
barnakonum.  
 
Á øllum øðrum deildum á landssjúkrahúsinum, íroknað nýggju barsilsdeildini, er deildarleiðari og 
varadeildarleiðari (á summum deildum eru fleiri varaleiðarar). Í tíðarskeiðnum frá 1. mars til 1. 
apríl hevur tað verið ein deildarleiðari, ein fyribilssettur deildarleiðari og ein varaleiðari fulla tíð 
hjá sjúkrarøktarfrøðingunum á táverandi føðideildini, meðan leiðandi ljósmóðir hevur stríðst við 
at fáa loyvi til at søkja eftir eini deildarljósmóðir. 
 
Sostatt hava aðrir fakbólkar leiðsluumboðan í stjórn, depil og á deildunum við bæði 
deildarleiðara og varadeildarleiðara, meðan ljósmøður ikki sleppa at fáa sáttmálastaðfestu 
umboðanina í deplinum og heldur ikki deildarleiðara. Hetta er greið valdsmisnýtsla, og uttan iva 
orsøkin til seinastu avgerðina um at skerja so stóran part av arbeiðsøkinum, sum ljósmøðurnar 
hava serkunnleika til.  
 
Í februar, áðrenn avgerðina um sundurbýting av føðideildini, segði sjúkrahússtjórin á fundi við 
leiðandi ljósmóðir, at hann nú fór at viðurkenna sáttmálaásettu leiðsluheimildir hennara, og at 
hon skuldi sleppa at luttaka á depilsfundum og fundum í leiðslubólkinum. Hetta er tó ikki framt í 
verki. Leiðandi ljósmóðir hevur luttikið á einum einkultum fundi í leiðslubólkinum, men tað 

2 Innanhýsis felags skjalastýrissavn fyri alt LS 
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framgongur ikki á almennu heimasíðuni hjá Landssjúkrahúsinum , at hon er limur. Ei heldur er 3

hon boðin við á nakran depilsfund, har hon eigur at hava sæti sambært stjóranum og 
sáttmálanum.  
 
 

- Vit kæra stjórnina á Landssjúkrahúsinum fyri áhaldandi sáttmálabrot til stóran bága fyri 
virksemið hjá leiðandi ljósmóðir.  

 
- Vit kæra órættvísa leiðslubygnaðin og eru fullvísar í, at hesin bygnaðurin er 

meginorsøkin til nógvu og stóru trupulleikarnar á Landssjúkrahúsinum. 
 

- Vit kæra sjúkrahússtjóran fyri at siga ósatt og ikki seta tað í verk, hann hevur lovað. 
 
 
Viðmerkingar til pkt 2 Vantandi hoyring hjá leiðandi ljósmóður, tá avgerðandi broytingar 
verða framdar innan barnakonuøkið.  
 
Tá sjúkrahússtjórin 29. mars kunngjørdi, at føðideildin skuldi skiljast sundur í eina barsils- og 
eina burðardeild, ráðførdi hann seg ikki við leiðandi ljósmóður. Tá hann við hesi avgerð tók 
leiðsluna av innløgdum barnakonum (svangre) og mammum og børnum teirra aftaná føðing 
(barsil) frá ljósmøðrunum, varð hetta gjørt, uttan at hann hann tók atlit til, at leiðandi ljósmóðir 
hevur “evstu ljósmøðrafakligu ábyrgd og avgerðarrætt”, sí fylgiskjal 4. 
 
Hetta prógvar, at hann ikki yvirheldur lyfti um, at leiðandi ljósmóðir er partur av depilsleiðslu og 
leiðslubólki. Hon hvørki luttók í ella varð kunnað um avgerðina um at ein týðandi partur av 
arbeiðsøkinum hjá okkum ljósmøðrum fór at verða tikin frá okkum og givin fakbólki við vantandi 
heimildum og førleikum, fyrr enn 1 tíma áðrenn at avgerðin varð kunngjørd. 
 
Endaliga prógvið um at sjúkrahússtjórin ongantíð hevur ætla sær at halda sáttmálastafestu 
starvslýsing hjá leiðandi ljósmóðir, er við lýsingini eftir sjúkrarøktarfrøðingum ella ljósmøðrum til 
nýggju barsilsdeildini frá 12. apríl ‘17, sí fylgiskjal 6. Í starvslýsingini hjá leiðandi ljósmóður 
stendur, umframt at hon hevur endaligu ábyrgd av øllum ljósmøðraøkinum, undir brotinum 
“Innan starvsfólka økið”, at hon hevur ábyrgd av: “at gera og dagføra starvslýsingar/lýsingar” og 
”at umsita setanir, uppsagnir og farloyvi hjá ljósmøðrum og leiða samrøður í samband við setan 
og uppsøgn av ljósmøðrum í Føroyum”. Sí fylgiskjal 4. 
 
Í omanfyrinevndu lýsing er leiðandi ljósmóðir hvørki nevnd ella hoyrd, og er hetta tí eitt eyðsæð 
brot á sáttmála og ta avtalu sjúkrahússtjórin hevur gjørt viðv. hesum . 4

 

3 http://ls.fo/um-okkum/fyrisiting/leiðslubólkur/ 
 
4 Áðurnevnda lýsing varð síðan broytt, eftir at tað var gjørt greitt, at lýsingin var ólóglig 
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- Vit kæra, at leiðandi ljósmóðir ikki fær møguleika at átaka sær ta ábyrgd og fremja tær 

avgerðir, ið áliggja henni sambært sáttmálaásettu starvslýsing. 
 
 
Viðmerkingar til pkt. 3 Vantandi møguleikar hjá leiðandi ljósmóður at úttala seg alment um 
slíkar broytingar, hóast hon hevur evstu ábyrgd og avgerðarrætt í ljósmøðrafakligum 
viðurskiftum í Føroyum 
 
Sum omanfyrinevnt stendur í sáttmálaásettu starvslýsing, at “Leiðandi ljósmóðir hevur evstu 
ljósmøðrafakligu ábyrgd og avgerðarætt í Føroyum”. Hetta er eisini staðfest í skrivi frá 
Heilsumálaráðnum um leiðandi ljósmóðir.  
 
Sum leiðandi ljósmóðir er sett í dag, hevur hon ongan møguleika at úttala seg alment um 
avgerðir, ið gera seg inn á fakligu ábyrgd og avgerðarætt hennara. Krav um loyalitet frá stjórnini 
er órímiligt, tá hon ikki hevur havt møguleika at taka lut í tilgongdini tá stórar avgerðir verða 
tiknar, ið gera seg inn á ljósmøðrafakliga økið. 
 
Tískil meta vit, at tað er prógva til fulnar, at setanin av leiðandi ljósmóður á skurðdeplinum á 
Landssjúkrahúsinum er ein vanlukka fyri møguleikar hennara at virka sambært upprunaliga 
endamálinum - at skipa og tryggja eitt dygdargott og vælvirkandi tilboð til føroysku barnakonuna. 
Tí heita vit staðiliga á Heilsumálaráðið um at eftirmeta og finna aðra loysn viðvíkjandi setan av 
leiðandi ljósmóður og skipanina av ljósmøðratænastuna yvirhøvur. Núverandi skipan er 
óhaldbar og ótolandi, og fremur ikki besta tilboðið til brúkaran.  
 
 

- Vit kæra, at leiðandi ljósmóðir ikki fær úttala seg, og krevja at arbeiði fer í gongd 
umgangandi at finna aðra og betri loysn fyri arbeiðsøkið og tilboð okkara. 

 
 
Viðmerkingar til pkt. 4 Vantandi vilja til kunning og hoyring av ljósmøðrabólkinum frá 
stjórn 
 
Leiðslubygnaðurin á Landssjúkrahúsinum frá deildarstøði og upp í stjórn er domineraður av 
sjúkrarøktarfrøðingum, og royndirnar eru at aðrir fakbólkar, sum ikki eru partur av 
leiðslubygnaðinum, hava sera avmarkaðar møguleikar at vera hoyrdir og hava ávirkan.  
 
Síðani broytingina í arbeiðsumstøðunum hjá ljósmøðrunum í 2005, sí fylgiskjal 2, hava 
ljósmøðurnar sjálvar, deildarljósmøður, leiðandi ljósmøður og fakfelagið gjørt púra greitt, at so 
leingi sum leiðslubygnaðurin á Landssjúkrahúsinum er hin sami við trýbýttari stjórn og deplum, 
fara ljósmøðurnar einans at arbeiða á deild við ljósmøðrafakligari leiðslu. Hetta er tí at soleiðis 
er grundleggjandi leisturin hjá øllum øðrum fakbólkum við egnum fakøkið, og tískil má hetta sum 
minstamark eisini vera galdandi fyri ljósmøður. At vit hava tvíhildið um hetta var høvuðsorsøkin 
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til, at allar ljósmøðurnar søgdu seg úr starvi afturi í 2006. Uppsagnirnar vóru tiknar aftur í 2007, 
eftir at áðurnevndu starvslýsingar komu í sáttmálan , umframt at Heilsumálaráðið saman við 5

táverandi leiðsluni á Landssjúkrahúsinum gjørdi greitt, hvørja ábyrgd leiðandi ljósmóðir hevði.. 
Somu staðfesting eru allir sjúkrahússtjórar, og stjórn gjørd varug við, við jøvnum millumbilum. 
Sjúkrahússtjórin var sostatt væl vitandi um, at ongar ljósmøður fóru at starvast á barsilsdeildini 
eftir 1. apríl, tí eingin ljósmøðrafaklig leiðsla fór at verða á deildini. Harafturat hevur annar 
varðastjórin í stjórnini Naina Túgvustein kent til málið síðani tað byrjaði í 2005, og átti tí eisini at 
havt tryggja at sjúkrahússtjórin var væl kunnaður og vegleiddur, áðrenn hann tók slíka avgerð. 
 
Í februar 2017 vóru ymisk viðurskifti, sum gjørdu ljósmøðurnar ørkymlaðar um 
arbeiðsumstøðurnar. Hóast ein deildarljósmóðir loksins varð sett, so var hendan nokta 
arbeiðsrúm inni á deildini. Áður sótu deildarsjúkrarøktarfrøðingur og leiðandi ljósmóðir, síðan 
deildarljósmóðir eitt stutt tíðarskeið, á somu skrivstovu, men deildarleiðarin hjá 
sjúkrarøktarfrøðingunum tveitti deildarljósmóðrina út úr skrivstovuni. Vit heittu á sjúkrahússtjóran 
um at koma á fund og gjørdu stjóranum púra greitt, at tað var umráðandi, at deildarljósmóðir var 
fysiskt til staðar á føðideildini. Hann tók tað til eftirtektar og lovaði, at hon kundi sita inni á 
áðurnevndu skrivstovu hjá deildarljósmóðir og deildarsjúkrarøktarfrøðingi, inntil onnur loysn var 
funnin. Stjórin lovaði samstundis at koma oman á deildina vikuna eftir, fyri at finna eina loysn á 
hølistrupulleikanum. Á sama fundi spurdu ljósmøðurnar beinleiðis, um har vóru ætlanir um at 
koyra okkum út av føðideildini, tá vit nú vóru fyri slíkum ágangi og illvilja frá hinum fakbólkinum á 
deildini. Tá legði sjúkrahússtjórin dent á, at vit ikki áttu at vera ørkymlaðar. Hann lovaði at koma 
við einum útspæli fyrst í mars, har man kundi fara undir eina tilgongd at skipa barnakonuøkið 
ørðvísi. 
 
Ongi boð um nakra tilgongd komu fyrst í mars. Hálvan mars bleiv skriviborðið hjá 
deildarljósmóðrini flutt út av kontórinum, og sett inn á felags arbeiðsrúmið fyri alt starvsfólkið á 
deildini. Fyri at gera pláss til skriviborði hjá deildarljósmóðrini bleiv annað innbúgv flutt úr 
arbeiðsrúminum. Hendan umskipan av innbúgvinum førdi seinni til persónligan ágang frá 
sjúkrahússtjóranum mótvegis eini ljósmóður, sum loyvdi sær at betra um umstøðurnar hjá 
starvsfólkunum á deildini. Sí meira í viðm. til pkt. 12  
 
Tann 29. mars vóru øll starvsfólk á føðideildini boðin á ein kunnandi fund í Veitsluhøllini, saman 
við depilsleiðslu og stjórn. Evnið var skipan av føðideildini og har var eingin fundarskrá. Upplagt 
var at vænta, at stjórin nú fór at stinga út í kortið, hvussu ein tilgongd til eina bygnaðarbroyting 
av barnakonuøkinum kundi verið. Tó vísti tað seg, at stjórin longu hevði tikið endaliga avgerð, 
og hendan var at føðideildin var skild sundur í tvær deildir. Eina burðardeild við 
ljósmøðraleiðslu, og eina barsil og svangri deild við sjúkrarøktarfrøðingaleiðslu. Hendan avgerð 
fekk virknað 3 dagar seinni, tann 1. apríl. Ongar grundgevingar, ynski ella atlit frá ljósmøðrunum 
vóru tikin við í avgerðini. Eiheldur vóru nakrar fakligar ella fíggjarligar grundgevingar givnar um, 

5 Starvslýsingar fyri leiðandi ljósmóðir og deildarljósmóðir vóru staðfestar í sáttmálan millum 
Ljósmøðrafelagið og Fíggjarmálaráðið í 2007, eftir ynski frá táverandi sjúkrarrøktarfrøðistjóra á 
Landssjúkrahúsinum Marin Vang og við góðkenning frá táverandi stjóranum á Lønardeildini Snorra 
Fjalsbak. 
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at sundurbýtingin av deildini skuldi skipast á júst hendan hátt. Vit standa enn spyrjandi um hetta. 
Sí eisini viðm. til pkt. 6. 
 
 

- Vit kæra, at stjórin velur hesa loysn, hóast hann er væl vitandi um, at ljósmøður ikki fara 
at arbeiða undir aðrari leiðslu enn ljósmøðrafakligari.  

 
- Vit kæra, at Naina Túgvustein, hóast hon er best kunnað um støðuna hjá ljósmøðrunum 

um ikki at vilja arbeiða undir aðra leiðslu enn ljósmøðraleiðslu, ikki hevur vegleitt 
sjúkrahússtjóran betri. 

 
- Vit kæra, at stjórin hevur brotið síni lyfti frá februar um at finna høli til deildarljósmóður á 

føðideildini og at koma við ítøkiligum uppskotum um eina tilgongd til bygnaðarbroytingar. 
 

- Vit kæra, at stjórin segði ósatt, tá hann lovaði, at ljósmøðurnar ikki fóru at verða koyrdar 
út av føðideildini. 

 
 
Viðmerkingar til pkt. 5 Mannagongd tá avgerð um grundleggjandi broytingar í arbeiði hjá 
ljósmøðrunum verða framdar 
 
Tað er ásett í §12 í sáttmála millum Ljósmøðrafelag Føroya og Fíggjarmálaráðið at “Tá 
avgerðandi broytingar verða gjørdar í arbeiðsgongdini (…), skal starvsfólkið hava boð um hetta í 
góðari tíð fyri at fáa høvi at vera við í tilrættisleggingini”, sí fylgiskjal 7. 
 
Somuleiðis ásetir Landsjúkrahúsið í Missión og Visjón  at: “Starvsfólk eru við, tá nýhugsan og 6

broytingartilgongdir verða gjørdar.” 
 
Tað er ein sera stór broyting í arbeiðsøkinum hjá ljósmøðrum at taka leiðsluna av barsilsøkinum, 
og í fyrsta umfari eisini svangriøkinum, frá okkum. Hóast hetta, hevur eingin ljósmóðir verið við í 
avgerðini. Tá so stór avgerð verður tikin, við so stórari ávirkan á arbeiðsøkið hjá okkum, er tað 
púra burturvið, at ongin hoyring varð áðrenn hetta varð sett í verk. Tískil er mannagongdin tá 
avgerðin varð framd, umframt at verða sáttmálabrot, í andsøgn við egnar ásetingar av 
virðisgrundarlagi, og er heraftrat eisini framd á vanvirðiligan og ósømiligan hátt. 
 
Hetta kom eisini til sjóndar á fundinum, har ljósmøður, ein fyri og onnur eftir kendi seg noydda at 
fara av fundinum tí vanvirðingin var so stór, og ágangurin frá hinum starvsbólkinum so 
ógvusligur. 
 

6 Sí. www.ls.fo/um-okkum/ 
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Eftir at hava viðfarið ljósmøðrabólkin soleiðis, við einum sera óprofessionellum og vanvirðiligum 
fundi væntaði stjórin, at ljósmøðurnar fóru glaðbeintar til arbeiðis á gomlu føðideildini - nú 
barsilsdeildini - og at vit vildu arbeiða víðari sum áður, hóast leiðslurætturin var tikin frá okkum.  
Skelkurin av at viðurkenna, at vit starvast undir einari leiðslu, ið ikki tekur nøkur sømilig atlit til 
okkum sum fakbólk, hevur fingið flestu ljósmøðurnar at umhugsa at kanna aðrar 
starvsmøguleikar. 
 
Greitt varð síðani, at eingin tilgongd var gjørd viðv. hvussu uppbýtingin skuldi gerast, og at 
sjúkrahússtjórin als ikki hevði nakað boð uppá hvussu víðari skuldi farast fram. 
 
Dagin eftir, at avgerðin bleiv fráboðað, broytti sjúkrahússtjórin meining, og tilnevndi leiðandi 
ljósmóður ábyrgd og leiðslu av svangriøkinum kortini, sí fylgiskjal 8. Hetta gjørdi avgerðina enn 
meiri høpisleysa og ógreiða. Seinni kom hann við uppskoti um, at vit skuldi taka okkum av frísku 
barsilskonunum, ið hann metti taldi uml. helmingin. Hann er ikki vendur aftur viðv. hesum, og vit 
kunnu bert staðfesta, at hann er í fullari ferð við at seta nýggj fólk í føst størv á nýggju 
barsilsdeildini. 
 
 

- Vit kæra, at mannagongdin var sátttmálabrot og í andsøgn við Missión og Visjón. 
 

- Vit kæra, at sjúkrahússtjórin tilvitaður tók frá okkum møguleikan at verða hoyrdar, og ikki 
ynskti at skapa eitt virðiligt samskifti um broytingina.  

 
- Vit kæra háttin avgerðin bleiv kunngjørd fyri starvfólkinum, har ljósmøður sum bólkur 

vórðu niðurgjørdar og eyðmýktar.  
 

- Vit kæra, at avgerðin er broytt fleiri ferðir eftirfylgjandi, og at ógreiðleikin er fullkomin 
 
 
Viðmerkingar til pkt. 6 Vantandi ella meiningsleysar grundgevingar fyri avgerðini 
 
Á fundinum, har sjúkrahússtjórin fráboðaði avgerð sína, gjørdist greitt, at grundgevingarnar fyri 
hvussu sundurbýtingin av føðideildini skuldi skipast, ikki vóru væl grundaðar.  
 
Sjúkrahússtjórin vil vera við, at tað vánaliga samstarvi og trivnaðurin á deildini krevur, at deildin 
verður sundurbýtt til tvær deildir, soleiðis at ábyrgdarøkini og uppgávubýtini gerast greiðari. 
Samstundis verður væntað, at til ber at halda framm at samstarva um t.d. ymsar uppgávur á 
svangriøkinum, sum skuldi vera undir sjúkrarøktarfrøðiligari leiðslu, og at bólkarnir framhaldandi 
skuldu nýta somu felags fysisku karmar.  
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Stjórin nevnir eisini góðskugóðkenningarstovnin IKAS  og sigur, at tey eisini søgdu frá somu 7

trupulleikum. IKAS hevur smb. stjóranum víst á, at ábyrgdarøkið millum fakbólkarnar var sera 
ógreitt.  Sambært eygleiðingunum hjá IKAS, var tað serliga týðiligt, at barsilsøkið varð illa 
samskipað. Hetta kann tó ikki síggjast í frágreiðingini, sum er almannakunngjørd ísmb. við 
góðskugóðkenningini. Tað, sum eisini her manglar at vera grundgivið fyri, er hví tað skal føra til, 
at einasti fakbólkur við serheimildum og serútbúgving og -førleika innan alt økið, ið hevur við 
viðgongu, føðing og ikki minst barsil at gera, missur leiðsluna, til frama fyri annan fakbólk uttan 
somu førleikar.  
 
Til alt hetta er bert at siga, at meginorsøkin til ógreiðleikan á deildini als ikki kann sigast at vera 
felags ábyrgdin av barsilsøkinum, men heldur manglandi vilji til samstarv frá 
deildarsjúkrarøktarfrøðinginum. 
 
Serliga ørkymlandi er eisini, at stjórin í avgerðini vísir á, at tað er “ringt at fasthalda starvsfólk. 
Stórar íløgur eru gjørdar í serútbúgving til starvsfólkini, men tíverri má ásannast at bert heilt fá 
av teimum eru eftir á deildini” . Hetta er als ikki galdandi fyri ljósmøðrabólkin. Ljósmøðurnar hava 
høgan starvsaldur og lítla útskifting. Talan er um neonatalsjúkrarøktarfrøðingar, sum hava havt 
stóra útskifting, og við hesum leiðslumissi og skerjing av starvsøki, skulu ljósmøðurnar bøta fyri 
at neonatalsjúkrarøktarfrøðingarnir ikki støðast á deildini.  
 
Stjórin hevur als ikki tikið atlit til, at tað við hesi avgerð er stórur vandi fyri, at tað hinvegin verður 
trupult at rekruttera ljósmøður framyvir. At fáa ljósmøður, sum noyðast at útbúgva seg 
uttanlanda, at flyta heim aftur til tílíka viðferð og sømdir verður sera trupult. Sí eisini 
viðmerkingar til pkt.10. Sjúkrarøktarfrøðingar hava harumframt møguleika at starvast ymsa 
aðrastaðni í Føroyum, mótvegis ljósmøðrum, ið bert hava eittans starvsstað. 
 
Í døgunum eftir fráboðaðu avgerðina úttalar sjúkrahússtjórin seg í Sosialinum, at hann metti ikki 
at nakar av leiðarunum var egnaður at leiða alt økið, sí fylgiskjal 9. Ljósmøðurnar hava ongantíð 
kravt neonatal øki, og tískil er ikki talan um at annar av leiðarunum skal leiða alt økið, sum 
táverandi føðideildin innibar. Haraftrat er tað sera illoyalt av stjóranum, alment at útala seg um 
leiðsluførleikarnar hjá tveimum leiðarum á Landsjúkrahúsinum á hendan hátt. 
 
Haraftrat er hetta púra ógrundað, eftirsum at leiðandi ljósmóður alt summarið í fjør hevði 
leiðsluna av allari deildini, tí deildarleiðarin hjá sjúkrarøktarfrøðingunum var burturstødd í longri 
tíð. Hóast nógvar føðingar og meginpartin av føstu starvsfólkunum vóru í feriu, gekk summarið 
sera væl, og eins væl og undanfarin feriutíðarskeið. Sostatt hevur stjórin onga orsøk at ivast í 
leiðsluførleikum hennara. Persónsbundi misálit kann harumframt aldrin góðtakast sum 
grundgeving fyri avgerð um skipanina av øllum burðarøkinum í Føroyum.  
 
Í viðmerking við in.fo tann 31. mars, sigur stjórin “at higartil hevur tað einamest verið 
sjúkrarøktarfrøðingar, ið hava tikið sær av barsilsøkinum, so talan er als ikki um nakra stóra 

7 Frágreiðing frá IKAS sæst á heimasíðuni hjá Heilsumálaráðnum, himr.fo 
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kollvelting” sí fylgiskjal 10. Vit fara staðiliga at vísa hesum pástandi aftur. Síðan 2005 hava 
ljósmøður verið ein umráðandi partur av barsilsrøktini á Landssjúkrahúsinum. Hóast 
sjúkrarøktarfrøðingar eisini starvast á deildini, starvaðust ljósmøður í hvørjari vakt á 
barsilsøkinum fram til 1. apríl. Tí er hetta beinleiðis ósatt og vísur lítla virðing fyri 
ljósmøðrabólkinum. Sjálvsagt er tað ein kollvelting, tá leiðslan áður partvís hevur verið 
ljósmøðrafaklig, og ljósmøðratænastan tískil hevur havt møguleika at mynda tilboðið til 
barsilskonur og børn teirra.  
 
Samanumtikið er avgerðin hjá sjúkrahússtjóranum sera illa grundgivin, og tað tykist annaðhvørt 
at vera tilvild, vantandi vitan ella illvilji mótvegis okkum, sum hevur avgjørt, at deildin skal skipast 
á júst tann hátt, at tað eru sjúkrarøktarfrøðingarnir sum fáa leiðsluna á barsilsøkinum fram um 
ljósmøðurnar. Ongar haldgóðar grundgevingar eru givnar, sum kunnu rættvísgera at síggja 
burtur frá serútbúna fakbólkinum, tá deildin verður sundurbýtt og skal hava uppbýtt leiðsluøki. 
Avgerðin vísur vantandi atlit til virðisgrundarlagið hjá Landssjúkrahúsinum um at nýta tilfeingi, at 
veita sjúklingum eina heilsutrygga tænastu á høgum fakligum støði, og at vera eitt arbeiðspláss 
har starvsfólk kenna seg errin og virðismett. Avgerðin er eisini í beinleiðis andsøgn við politiska 
viljan um at fáa føroysku familjunar at flyta heim aftur eftir lokna útbúgving.  
 
 

- Vit kæra, at stjórin ikki gevur veruligar haldgóðar grundgevingar til hesa avgerð 
 

- Vit kæra, at stjórin, uttan nakað prógv, metir um leiðsluførleikarnar hjá leiðandi ljósmóður 
og brúkar misálit á hesar førleikar sum almenna grundgeving. 

 
 
Viðmerkingar til pkt. 7 Vantandi atlit til bestu fakligu førleikar, tá slík avgerð verður tikin 
 
Ljósmøður hava eina serútbúgving, sum umfatar alt barnakonuøkið; viðgongu, føðing og barsil. 
Sí fylgiskjal 11. Danska útbúgvingin er ein knapt 4 ára lang serútbúgving, og í hinum 
norðanlondunum er útbúgvingin skipað sum serútbúgving eftir lokna sjúkrarøktarfrøðiútbúgving. 
Útbúgvingin er skræddaraseymað til alt barnakonuøkið, og gevur okkum serførleika og heimildir, 
sum eingin annar fakbólkur hevur. Sammeta vit við t.d. sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingina, so er 
undirvísing og praktikk hjá teimum innan barsilsøkið bert fáar tímar. Sí fylgiskjal 12. Sum dømi 
kann nevnast vegleiðing um bróstageving, sum fyllir sera nógv í barsilstíðini. Ein nýútbúgvin 
ljósmóðir hevur nógvar royndir, bæði ástøðiligar og praktiskar, at vegleiða og hjálpa kvinnum við 
bróstageving, meðan tað einans er ein sera avmarkaður ástøðiligur partur av 
sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingini. 
 
Flestu barnakonur og børn eru frísk. Ein ljósmóðir hevur eina tilgongd, sum tryggjar tað fríska, 
og stimbrar førleikarnar hjá foreldrunum. Heilsuframi og fyribyrging eru lyklaorð, men førkeikin at 
staðfesta tá sjúka ger seg galdandi er avgerandi. Sostatt hevur ein ljósmóðir eisini serútbúgving 
at meta um trupulleikar og sjúku hjá kvinnum og børnum eftir burð. Ljósmóðurin hevur m.a. 
serførleikar at meta um bløðing eftir føðing, at meta um leking av eini føðirivu, eygleiða kvinnur 
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við fosturvatnseitran, sum kunnu gerast sera sjúkar eftir burð, eins og serførleikar at tosa við 
mammuna um hennara uppliving av føðingini. 
 
Ein ljósmóðir kann sostatt eftir lokna útbúgving sjálvstøðugt røkja barsilsrøktina hjá frískum 
kvinnum og børnum, og í samráð við lækna seta í verk viðgerð av sjúkum kvinnum og børnum. 
Aðrir fakbólkar tørva gjølla og umfatandi upplæring og hava ikki somu heimildir sum ein 
ljósmóðir. Ljósmøður eru sostatt einasti fakbólkur, ið hava førleika og heimild at seta neyðuga 
viðgerð og átøk í verk, tá akuttar og vandamiklar støður taka seg upp í barsilstíðini. Eftir 1. apríl 
starvast eingin ljósmóðir á nýggju barsilsdeildini at gera neyðugu átøkini, tá omanfyrinevndu 
støður vísa seg. Sí eisini viðm. til pkt. 8. 
 
Til hetta skal eisini sigast, at í ljósmøðrahópinum eru tríggjar við eyka útbúgving innan 
bróstageving, sum eftir sundurskiljingina av deildini, ikki fáa nýtt sínar førleikar til fulnar, sum 
annars hevði verið brúkaranum at frama. Hetta er aftur í andsøgn við Missión og Visjón. 
 
Ein sera týdningarmikil partur av tilboðnum til føroysku barnakonuna er, at har er størst 
møguligur samanhangur, við somu starvsfólkum. Hetta tryggjar besta tilboðið, og at tað 
allatíðina verður tillagað og betrað. Fyri okkum er tann kontinuitetur vit hava frá viðgongu til 
barsilstíðin er av, avgerðandi í mun til vegleiðing og átøk. Við tí afturmelding vit fáa við at fylgja 
mammunum allanvegin, tryggja vit okkum bestu sjúklingagongdina. Hetta er eisini fulkomiliga í 
tráð við arbeiði okkara í primera sektorinum, har tað eru vit ið varða av barslistilboðnum, tá børn 
eru fødd heima ella ambulant.  
 
Við tí stødd á barnakonuøkinum vit hava í Føroyum, hava vit ein einastandandi møguleika at 
gera besta samanhangandi tilboðið, sum fyrimynd fyri allan heimin. 
 
Tí er tað púra eyðsæð fyri okkum, at sjálvsagda avgerðin átti at verið ein ljósmøðraleidd deild, 
har samanhangur er millum viðgongu, føðing og barsil, og so eina nýggja neonataldeild við 
sjúkrarøktarfrøðiligari leiðslu. Hetta er skynsamasta loysini har einfeldni, samanhangur og faklig 
dygd tryggjar øllum føroyskum barnakonum og familjum teirra allarbesta tilboðið. Øll onnur 
uppbýting gevur óneyðug markamót, dupultfunktiónir, vantandi feed-back og optimering og ikki 
minst eitt verri, men dýrari tilboð. 
 
 

- Vit kæra vantandi samsvar millum at Landssjúkrahúsið vil veita sjúklinginum eina góða 
heilsutænastu á høgum fakligum støði, tá tað beinleiðis verður frávalt at nýta tilfeingið við 
bestu útbúgving og førleikum, til at veita hesa sum eina samanhangandi tænastu fyri alt 
barnakonuøkið. 

 
- Vit kæra, at fakligu serførleikar okkara áhaldandi verða undirmettir og roynt javntsettir við 

fakbólk við nógv færri fakligum førleikum innan økið, bæði í útbúgving og starvsroyndum. 
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- Vit kæra, at vit ikki verða mettar sjálvsagdar at hava leiðsluna av øllum arbeiðsøkið 
okkara. 

 
- Vit kæra at einfaldasta og besta loysnin ikki er vald. 

 
 
Viðmerkingar til pkt. 8 Vantandi atlit til lógarfesta ábyrgd hjá ljósmøðrum og sjúklingatrygd 
 
Tað er beinleiðis staðfest í lógarverkinum, at ljósmóðir hevur skyldur og heimildir at taka sær av 
barsilsrøkt, sí fylgiskjøl 13, 14 og 15. Hetta viðvíkur bæði frískum og sjúkum kvinnum og 
børnum. Vit hava longu greitt frá í viðm. til pkt 7, hvat ein ljósmóðir hevur serførleikar at taka 
sær av m.a. í samband við barsilsrøkt. 
 
Við sundurbýtingini, fær nýblivna mamman ikki fakliga bestu tænastuna, og tað meta vit er at 
seta trygdina í váða. Størsti vandin fyri kvinnur eftir føðing er vandin fyri at bløða, og er tað tískil 
alneyðugt, at starvsfólk á barsilsdeild hava førleika at meta um hetta og kunnu bera skjótt at við 
viðgerð. Vit mugu gera greitt, at støðan á barsilsdeildini síðan 1. apríl hevur verið alt annað enn 
fakliga nøktandi. Deildin verður í stóran mun manna av sjúkrarøktarfrøðingum, sum hava lítlar 
ella ongar royndir innan barsilsrøkt.  
 
Síðan broytingina eru ljósmøður boðsendar at kanna bløðing hjá konu á barsilsdeild, hóast vit 
ikki arbeiða har longur. Vit meta, at tað er sera álvarsamt, at fólk verða sett at arbeiða á 
barsilsdeild uttan at hava førleikar at meta um tey mest álvarsomu viðurskiftini, sum kunnu 
íkoma í barsilstíðarskeiðinum. Harafturat eru aðrar støður íkomnar, har fakligur førleiki ikki hevur 
verið at mett um støðuna, eitt nú seymingar.  
 
Ábyrgdarhavandi yvirlæknar fyri ávikavíst føðing og bráðeindina hava við mannagongd fyri 
viðrakning á G1  eftir keisaraskurð gjørt greitt, at tað skal vera ein ljósmóðir at eftirkannað 8

bløðing hjá mammuni, meðan hon liggur á viðrakning, sí fylgiskjal 16. Hesir læknar meta sostatt 
ikki, at ein serútbúgvin traumasjúkrarøktarfrøðingur hevur neyðugu førleikarnar at taka ábyrgd 
av vaginalari bløðing eftir føðing. Tískil er tað sera atfinningarsamt, at sjúkrahúsleiðslan metir, at 
tað er í lagi, at ljósmøður ikki arbeiða á barsilsdeildini, har sami vandin fyri bløðing eftir bæði 
keisaraskurð og vaginala føðing kann uppstanda bráðliga. 
 
 

- Vit kæra, at avgerðin ikki virðir lógarfestu heimildir hjá ljósmøðrum. 
 

- Vit kæra, at barnakonan eftir 1. apríl ikki fær í boði tryggasta og besta tilboðið í 
barsilstíðini. 

 

8 Legg til merkis at mannagondin er útgingin og bert er skrivað til sjúkrarøktarfrøðingar, hóast hon áleggur 
ljósmøðrum ábyrgd og arbeiðsuppgávur á aðrari deild. Sí eisini viðm. til pkt. 17 
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- Vit kæra, at núverandi støðan hjá barnakonum á nýggju barsilsdeildini er hættislig og 
fakligi førleikin als ikki er nøktandi.  

 
 
Viðmerkingar til pkt 9 Vantandi fíggjarligt atlit í mun til avleiðingarnar av avgerðini 
 
Tað er ikki ráðiligt at hava færri ljósmøður á vakt, tí vit eru ein partur av bráfeingis tilbúgving til 
allar føðandi kvinnur í Føroyum. Men við at leggja bæði viðgongu, føðing og barsilsrøkt undir 
ljósmøðra fakligu leiðslu, hevði borið væl til at bæði hækka fakliga støði á barsilsrøktini, skapt 
kontinuitet og spart pengar. Ein ljósmóðir kann lættliga flytast ímillum innlagdar barnakonur, 
føðikonur, eins og barsilskonur. Tvs. er tað t.d. serliga høgt arbeiðstrýst á føðisíðuni í eini vakt, 
og møguliga friðarligt á barsilssíðuni, so ber til at dekka hetta við tí manningini sum er, uttan at 
kalla eyka fólk inn akutt. Tá trýstið aftur minkar á føðisíðuni, flytur ljósmóðrin við nýggju 
barsilsmammunum, og arbeiðir víðari har. Um deildin er ljósmøðraleidd, er tað harumframt 
tryggja ta bestu fatanina av hvussu arbeiðstrýstið kann sveiggja, og tryggjar førleikan at meta 
um hvussu starvsfólkið skal skipast skilabest millum økini. Sjálvsagt ber til hjá øðrum 
starvsbólkum at arbeiða á deildini, og røkja ymsar uppgávur serliga í samband við barsilsrøkt, tó 
altíð við ljósmóður á vakt at tryggja fakliga støði. 
 
Ístaðin fyri at ein ljósmøðrafakligur leiðari samskipar alt barnakonuøkið, soleiðis at alt tilfeingi 
verður nýtt munagott, bæði viðv fakligum og fíggjaligum atlitum, so er støðan á barsilsdeildini 
tann, at síðan 1.apríl hevur tað verið neyðugt við eyka starvsfólkið at dekka vaktirnar á 
barsilsdeildini. Tað hevur við sær at har mugu setast fleiri í starv, og roknast má við, at tað 
krevst neyv upplæring. Samstundis er tað ikki ráðiligt at vera færri ljósmøður at røkja 
burðardeildina. Sostatt kann ikki annað enn undrast á, hvussu hendan uppbýtingin kann 
hugsast at vera skynsom fíggjarliga. 
 
Vit vísa aftur til frágreiðingina hjá IKAS og niðurstøðuna til pkt. 1.1.3 Planlægning, drift og 
økonomi/Indikator 3, har tey meta at málið er uppfylt til fulnar um at sjúkrahúsið hevur eina 
strategi at fremja “effektiv ressourceudnyttelse og mindskelse af spild”. 
Greitt er, at hendan strategiin ikki varð brúkt, tá avgerðin hjá sjúkrahússtjóranum varð tikin. 
 
 

- Vit kæra, at avgerðin at býta upp føðideildina hevur við sær nógv øktar 
starvsfólkaútreiðslur og at stjórin á Landssjúkrahúsinum oyðslar við skattakrónum. 

 
- Vit kæra, at ein óskynsom loysn verður vald fram um ta bestu, einfaldastu og bíligastu.  
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Viðmerkingar til pkt 10 Vantandi atlit til munandi skerjing av arbeiðsøkinum hjá 
ljósmøðrum, havandi við sær nógv verri møguleikar hjá ljósmøðrum at starvast í 
Føroyum í framtíðini 
 
Politiski myndugleikin hevur leingi arbeitt við at fáa føroyingar, sum hava nomið sær útbúgving 
uttanlanda, at flyta heimaftur. M.a. verður rekruttering nevnt sum eitt umráðandi átak. Í 
Menningarætlanini fyri Sjúkrahúsverkið  verður eisini víst á “at føroyska sjúkrahúsverkið, 9

orsakað av sínari stødd, er enn meiri viðbrekið, bæði tá talan er um tilgongd og frágongd av 
starvsfólki og tá ið tað snýr seg um at laga seg eftir broyttum viðurskiftum.” Eingin 
ljósmøðraútbúgving er í Føroyum, so tískil mugu føroyingar av landinum at nema sær hesa 
útbúgving. Sí eisini viðm. til pkt. 7. 
 
Við at skerja arbeiðsøkið hjá ljósmøðrum, verður torført at rekruttera ljósmøður, og kann í 
ringasta føri tvinga tær ljósmøður, sum beint nú ikki hava fast starv, av landinum aftur. 
 
Seinastu árini hevur verið arbeitt miðvíst at savna barnakonuøkið á einum sjúkrahúsið. 
Grundgevingarnar hava verið trygdin hjá barnakonuni, og at tað gerst best við at savna tilboðið 
og fáa eitt fakligt høgt støði. Sostatt er einans eitt starvsstað fyri ljósmøður í Føroyum, og her 
hevur man nú minka um starvsøkið uttan fyrilit fyri samfelagsligar avleiðingar. 
 
Í samband við góðskugóðkenning hjá IKAS er tí ikki samsvar ímillum, at Landsjúkrahúsið hevur 
uppfylt indikatormál 1 í 1.2.1 Kvalitetsudvikling og veruleikan. Sambært hesum indikatormáli 
kann stjórnin greiða frá, at tey taka atlit til uttanhýsis málsetningar, eitt nú strategiir hjá 
landinum. Ein strategi hjá landinum er at fáa útbúgvið fólk heimaftur. Tískil er atfinningarsamt, at 
Landssjúkrahúsið kann taka eina avgerð, sum minkar um starvsøkið hjá einum so lítlum 
fakbólki, sum ljósmøðrabólkurin er. 
 
Talan er eisini um ein kvinnupolitiskan spurning. Tær ljósmøður, sum ikki hava fast starv eru 
allar kvinnur, umframt at allir føroyingar sum lesa til ljósmóður í løtuni, eru kvinnur. Í hesum 
sambandi tykist tað óskiljandi, at Føroya størsti almenni stovnur ikki tekur atlit til at skapa 
umstøður til, at hesar kvinnur kunnu hava arbeiðsmøguleikar í Føroyum framyvir. 
 
 

- Vit kæra, at ein triðingur av fakliga kjarnuøkinum hjá ljósmøðrum verður tikið burtur, við 
ørkymlandi avleiðingum fyri framtíðar møguleikum at rekruttera føroyskar ljósmøður, 
umframt at fáa tær og familjur teirra at flyta aftur til Føroya.  

 
- Vit kæra, at sjúkrahússtjórin er illoyalur mótvegis politisku skipanini, tá hann tekur slíka 

avgerð, ið gongur beint ímoti orðaða politikkinum um fólkavøkstur, rekruttering og 
javnstøðu. 

 

9 http://cdn.lms.fo/media/8299/menningarætlan-fyri-sjúkrahússverkið.pdf 
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Viðmerking til pkt. 11 Áhaldandi ágang, illvilja og vantandi vilja til samstarv frá øðrum 
starvsfólkum á Landsjúkrahúsinum  
 
Ákoyringar og ákærur frá leiðandi yvirlækna á skurðdeplinum og sjúkrahússtjóra hava verið 
fastir tættir hjá ljósmøðrum, og eingin annar fakbólkur hevur vilja samstarva ella stuðla uppundir 
staðfesta leiðslubygnað hjá okkum. Deildarleiðarin hjá sjúkrarøktarfrøðingunum á føðideildini 
hevur áhaldandi nokta at samstarva við ljósmøðurnar, uttan átalu frá depilsleiðslu ella stjórn. Sí 
eisini viðm. til pkt. 15 og 16. 
 
Í 2016 vóru eisini bygnaðarbroytingar á skránni á føðideildini. Ætlanin var at royndarkoyra eina 
skipan í 4 mðr, og síðan eftirmeta. Skipanin mátti tillagast undir royndartíðini. T.d. varð avtalað 
frammanundan, at einans sjúkrarøktarfrøðingar skuldu taka sær av konum, sum høvdu fingið 
keisaraskurð. Í roynd og veru máttu ljósmøður kortini ofta taka sær av hesum konum, tí 
sjúkrarøktarfrøðingar m.a. vóru upptiknar á neonatalstovuni. Ljósmøðurnar tóku sær av hesum 
konum uttan trupulleikar, og hjálptu eisini við at manna deildina, tá sjúkrarøktarfrøðingar vóru 
sjúkar. Tá felags eftirmetingarfundur skuldi vera í aug/sep 2016 noktaði 
deildarsjúkrarøktarfrøðingurin at koma á fund saman við ljósmøðrunum, og hóast vit hava heitt á 
tær nakrar ferðir síðan, hevur tað ikki eydnast at fáa sjúkrarøktarfrøðingarnar at møta á fund 
saman við ljósmøðrunum. Ongin grundgeving kundi fáast. 
 
Hetta hevði ongar fylgir við sær fyri deildarsjúkrarøktarfrøðingin í mun til rættleiðandi samrøðu 
ella hóttan við ávaring, hvørki frá leiðandi sjúkrarøktarfrøðingi ella sjúkrahússtjóra. Tað er 
hugstoytt sammett við tær hóttanir ljósmøður hava fingið, sí viðm. til pkt 12. 
 
Onnur eldri dømi er illvilji og noktan av umráðandi útgerð á skurðdeildini. Tá eitt barn verður føtt 
við keisaraskurði, er neyðugt at hava eitt arbeiðsborð til reiðar, har barnið kann fáa viðgerð, um 
tað er neyðugt. Hetta arbeiðsborðið verður nevnt Sechersborð og stendur vanliga til reiðar at 
skurðstovum, har keisarskurður verður gjørdur. Harumframt er vanligt, at tann deildin, sum eigur 
tól og amboð tekur sær av at vaska hesi og hava tey til reiðar til næsta sjúkling. Tíverri er støðan 
tann, at á skurðgongini ber ikki til at fáa eitt fast pláss til hetta arbeiðsborð. Harumframt verður 
noktað frá skurðgongini at halda hetta borð við líka. Sostatt er støðan í dag soleiðis, at tá ein 
kona fer til keisaraskurð, so má ljósmóðir í síðstu løtu flyta hetta borði inn í eina millum gongd, 
seta streym og slangur til og finna heitt handklæði. Síðan fer ljósmóðurin at gera seg til reiðar til 
skurðin. Eftir skurðin skal ljósmóðir, samstundis sum hon hevur ábyrgd av mammu og barnið, 
sum fara á viðrakning á G1, eisini flyta sama Sechersborð yvir á føðideildina til reingerð, og 
hevur ábyrd av, at hetta verður flutt aftur á skurðdeildina. Serliga í samband við bráfeingis-skurð 
er hendan mannagongd sera trupul og tíðarkrevjandi. 
 
Eisini er dømi um óskiljandi illvilja, tá ljósmøður ikki hava atgongd til skurðgongina. Øll starvsfólk 
hava samleikakort, sum eisini verður nýtt til elektronisk hurðalás. Hóast ljósmøður ofta skulu inn 
á skurðgongina í samband við keiðsaraskurð, er okkum noktað at fáa atgongd til skurðgongina 
við áðurnevndu samleikakortum. Hetta hóast støðan kann vera sera akutt, og minuttir kunnu 
taka lív og førleikar frá móður og barni. 
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Til ber at fylgja við í hvør hevur verið á skurðgongini, við at eftirkanna logg av teimum persónligu 
samleikakortunum. Men ístaðin fyri at nýta hendan møguleikan, so skulu ljósmøðurnar nýta eitt 
ópersónligt felags lyklakort til at fáa atgongd til skurðgongina. Hetta kort má fáast til vega 
umframt allar hinar arbeiðsuppgávurnar, ið skulu gerast tá ein akutt støða er.  
 
Eitt annað aktuelt dømi er hølisumstøður í smb. við ljósmóðirviðtalu í Havn. Tað hevur verið 
soleiðis, at barnakonurnar hava bíða í bíðiøki beint uttanfyri viðtaluhøli hjá ljósmóðrini. Uttan 
nakað samskifti við táverandi leiðandi ljósmóður ella deildarljósmóður blivu møblarnir í hesum 
bíðiøki fluttir burtur, og barnakonurnar vístar til felags bíðiøki hjá bioanalytikarum og 
medicinskum ambulatorium. Tað var depilssjúkrarøktarfrøðingurin á medisinsku deild, sum tók 
hesa avgerð. Hetta er til ampa fyri barnakonurnar og ljósmøðurnar av fleiri orsøkum. Kvinnur, 
sum koma til ljósmóður tíðliga í viðgonguni, ynskja at sita meira privat, um tær ikki hava 
almannakunngjørt, at tær eru við barn enn. Tað seinkar nógv um arbeiðsgongdina hjá 
ljósmóðrini, at hon skal yvir í felags bíðiøkið at leita eftir barnakonum, tá viðtalan frammanundan 
hevur avmarkaða tíð til hvørja barnakonu, og talið av barnakonum í hvørjari viðtalu er sera høgt. 
Somuleiðis er tað eisini til ampa fyri konur, sum skulu til sukurløðslukanning, at tær ikki kunnu 
sita fyri seg sjálvar. Hesar konur skulu binda frið í tveir tímar, eru fastandi og ofta ússaligar. 
Hóast ljósmøður hava roynt at fingið loyst hendan trupulleikan, fæst einki virðiligt samskifti í lag 
og vit kenna okkum útihýstar úr okkara egna viðtaluhøli, har vit als ikki kunnu ávirkað og mynda 
tilboðið. Eisini viðtaluljósmøður á bygd hava havt avbjóðingar viðvíkjandi hølisviðurskiftum. 
 
Feskasta dømi um illvilja og ágang er, at Landsjúkrahúsið tann 12. apríl søkti eftir ljósmøðrum til 
nýggju barsilsdeildina. Eisini viðgjørt í viðm. til pkt 2. Leiðandi ljósmóðir, sum er evsti ljósmøðra 
fakligi myndugleiki, umframt at hon eigur at sita i depilsleiðslu, er ikki tikin við í hesa avgerð um 
at søkja eftir ljósmøðrum. Hetta er ein máti at kroysta tær ljósmøður, sum ikki hava fast starv og 
útnytta teirra ráðaleysu støðu, at fáa tær at søkja størvini og somuleiðis góðtaka 
arbeiðsviðurskifti, sum als ikki eru nøktandi. Hesin háttur kann ikki skiljast øðrvísi enn at man vil 
kroysta verandi ljósmøðrahóp út av Landsjúkrahúsinum. Heraftrat var tað eyðsæð, at hetta var 
ein gomul skrivað lýsing, har tað bleiv søkt eftir fólki til barsilsdeildina, har uppgávur umfataðu 
bæði barnakonur, føðingar og barsil. Nýggja barsilsdeildin umfatar ikki annað enn barsil, og 
neonataløki. Tískil hvørki barnakonur(svangri), ella føðingar. Tá stjórin verður gjørdur varugur 
við mistakið, verður lýsingin í fyrsta umfari tillaga, men síðan verður lýsingin aftur broytt tá hann 
viðurkennir, at tey ikki kunnu lýsa eftir ljósmóðir uttan at leiðandi ljósmóðir er við. Lýsingin verður 
tá løgd út av nýggjum, men nú verður einans lýst eftir sjúkrarøktarfrøðingum. Hesin mátin at lýsa 
eftir fólki er átaluverdur. 
 
 

- Vit kæra, at vit verða viðfarnar óvirðiliga og ikki fáa tær sømdir og heimildir, ið kunnu 
tryggja besta tilboðið til barnakonu, børn og nýggjar mammur.  
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Viðmerkingar til pkt. 12 Persónligan ágang frá sjúkrahússtjóranum móti navngivnum 
ljósmøðrum 
 
Sum nevnt  í viðm. til pkt.11, hevur deildarleiðarin hjá sjúkrarøktarfrøðingunum á fyrrverandi 
føðideildini nokta samstarv, felagsfundir og eftirmetingar uttan nakrar fylgir. Harafturímóti eru 
minstu tilburðir, har ljósmøður hava úttala seg, ella tikið sjálvstøðugar avgerðir um smálutir á 
deildini, klagaðir beinleiðis til sjúkrahússtjóran uttan um leiðandi ljósmóður og depilsleiðslu, har 
stjórin síðani hevur kravt, at leiðandi ljósmóðir ger rættleiðandi samrøður ella gevur ávaringar.  
 
Eitt groft dømi um hetta var, tá skriviborðið hjá deildarljósmóðrini varð flutt út frá skrivstovuni 
felags fyri deildarljósmóður og deildarsjúkrarøktarfrøðingin. Tá varð ein sofa samstundis flutt út 
frá felagsskrivstovuni hjá ljósmøðrum og sjúkrarøktarfrøðingum á deildini. Eingin kunning var 
givin um hetta, hvørki um hví ella hvør hevði tikið avgerðina. Tá ein ljósmóðir møtti inn í 
náttarvakt sama kvøld, gjørdist hon varug við, at einasti møguleiki at sita niðri í vaktini og 
samstundis kunna eygleiða innlagdar barnakonur, mammur og børn teirra, var at sita við 
telduna. Óneyðugt er at siga frá, at allar deildir hava bleytari møguleikar at sita/hvíla seg í um 
náttina, eitt nú portørar og onnur. Náttararbeiði er sera strævið og ábyrgdin er serliga stór á 
sjúkrahúsum við ongum serlæknum í húsinum á kvøld/náttartíð. Sí eisini viðm. til pkt. 13.  
 
Vanligt hevur eisini verið á føðideildini, at starvsfólk sjálvi hava innrætta starvsfólkarúmini. Í 
hesum førinum var greitt, at hóast skrivaraborðið til deildarleiðarin hjá ljosmøðrunum var flutt inn 
har sofan stóð áður, var kortini  pláss fyri sofuni. Tí valdi ljósmóðirin at flyta sofuna inn aftur í 
felags skrivstovuna fyri at betra um umstøðurnar fyri alt starvsfólki á deildini. Hon gjørdi hinum 
starvsfólkunum í vaktini greitt, at um fyribilssetti deildarleiðarin hjá sjúkrarøktarfrøðingunum, 
sum nú hevði egna skrivstovu, undraðist á at sofan var flutt, so kundi deildarleiðarin spyrja seg. 
 
Púra óskiljandi gjørdist hetta til eitt stórmál, har sjúkrahússtjórin, vegleiddur av 
starvsfólkaleiðaranum, kravdi, at ein ávaring skuldi gevast, tí ljósmóðirin hevði broytt eina 
leiðsluavgerð hjá honum. Sí viðheft samskifti millum ljósmóður og sjúkrahússtjóran, fylgiskjal 17. 
 
Eitt annað sera óheppi dømi snýr seg um ákæru um ÓTH  tí “óskrivað mannagongd” varð 10

brotin tann 4. apríl 2017. Tá ein barnakona ella ein nýføðingur gerast sjúk, hevur ljósmóðir 
sambært lóg skyldu til at senda boð eftir lækna, og hevur ábyrgd av sjúklinginum inntil læknin 
tekur yvir. Í hesum førinum fylgdi ljósmóðirin sínum lógarásettu skyldum, og sendi boð eftir 
barnalækna, tí føðilæknin bað um tað. Tá barnalæknin varð boðsendur samb. mannagongd og 
lógarásetingum, fer hann til stjóran og pástendur, at ljósmóðirin ikki hevur fylgt mannagongd um 
at senda boð eftir neonatalsjrúkrarøktarfrøðingi eisini. Eingin slík mannagongd var galdandi 4. 
apríl ‘17, bert ein útgingin mannagongd um nær barnalæknin skal boðsendast, sí fylgiskal 18. 
Sjúkrahússtjórin fer beint til leiðandi ljósmóður og klagar um, at har hevur verið ein sonevnd 
ÓTH. Hetta hóast als eingin mannagongd er um, at ljósmøður hava ábyrgdina av at senda boð 
eftir neonatalsjúkrarøktarfrøðingi í slíkum førum. Eftirfylgjandi rættaði barnalæknin 

10 ÓTH er stytting fyri skipan har Ótilætlaðar Hendingar verða skrásettar 
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mannagondina uttan hoyring ella skjalfestan av dagføringini, sí fylgiskjal 19. Sí eisini viðm. til 
pkt. 17. 
  
Gerast skal vart við, at barnalæknin hevur onga ábyrgd av føðingum. Tað hava ljósmøður og 
føðilæknar. Barnalæknin, ið hoyrir til medisinska depilin, eigur bert at koma, tá hann verður 
boðsendur. Hvørji starvsfólk honum nýtist til at gera tað hann er pliktaður til, er hansara ábyrgd. 
Umráðandi er at gera vart við, at ljósmóðirin hevur sera nógv atlit at taka, tá akuttar støður taka 
seg upp á føðistovu og eigur ikki at brúka eyka tíð uppá slíkar eykauppgávur. Kortini velur 
sjúkrahússtjórin ikki at eftirkanna ábyrgd og verandi mannagongdir, men trýr uppá klaguna og 
illtonkir arbeiði hjá ljósmøðrunum. Hann heldur fast um at “óskrivaðar mannagongdir” eisini 
skulu haldast. Sí eisini pkt. 17.  
 
Tað, at óskrivaðar mannagondir skulu haldast, er ikki í tráð við tilmæli frá IKAS, sum í samband 
við dokumentstyring, ger vart við at retningsgivende dokumenter udarbejdes og godkendes efter 
den fastlagte proces. 
 
Enn eitt dømi um óhóskandi uppíblanding frá sjúkrahússtjóranum kom eftir avgerðina um at býta 
føðideildina í tvey og koyra ljósmøðurnar út av deildini. Tá kom málið í fjølmiðlarnar og 
ljósmøðurnar vóru sera ørkymlaðar og skelkaðar og onkrar tóku lut í ymsum kjakum á m.a. 
Facebook. Ein ljósmóðir valdi á sínu egnu facebooksíðu at gera viðmerking um úttalilsi hjá 
sjúkrahússtjóranum og onkur onnur gjørdi eisini eina viðmerking. Har vórðu ikki nevnd nøkur 
nøvn í hesum viðmerkingum. Kortini valdi sjúkrahússtjórin at kontakta leiðandi ljósmóður seint á 
kvøldi, og bað hana gera teimum ljósmøðrunum, nevndar við navni, greitt, at tílíkur atburður ikki 
verður góðtikin. Hann kann ikki sjálvur hava sæð viðmerkingarnar, men hevur fingið frágreiðing 
um hesi kjak og viðmerkingar frá øðrum. Aftur her vera ljósmøður illtonktar, heldur enn spurdar. 
Harumframt meta vit, at stjórin fer út um mark fyri hvat í privatlívinum hjá fólki, hann kann leggja 
seg uppí.  
 
Tílík mál har starvsfólk ikki verða eftirspurd so eitt virðiligt samskifti kann verða um hendingina 
og møguligar misskilingar burturbeinast, men ístaðin vera klagaði beinleiðis til stjóran og hótt við 
ávaring ella uppskrivaði sum ÓTH, skapa ótryggleika og viðføra vantandi áræði at taka 
neyðugar, sjálvstøðugar avgerðir. Hetta er stórur bági fyri trivnaðin. Eingin veit nær hann aftur 
smekkar til. Tá sjálvur stjórin tilvitaður elvir til áhaldandi brot á Missión og Visjón hjá 
Landssjúkrahúsinum er lítið gott í væntu.  
 
 

- Vit kæra sjúkrahússtjóran fyri hóttandi atburð og fullkomiliga vantandi áhuga at kunna 
seg um umstøðurnar, áðrenn hann hevur dømt navngivnar ljósmøður.  

 
- Vit kæra, at arbeiðsgleðin, fakliga sjálvsálitið og áræði og grundleggjandi trivnaðurin hjá 

okkum sum fakbólkur og einstaklingar miðvíst verður tikin frá okkum. 
 
 

18 



 

Viðmerkingar til pkt. 13 Grundleggjandi vantandi virðing fyri ljósmøðrunum og arbeiði 
teirra 
 
Vit ljósmøður á Landssjúkrahúsinum arbeiða undir serliga avbjóðandi og ábyrgdarfullum 
umstøðum, tí eingin føðilækni ella aðrir viðkomandi serlæknar eru í húsinum uttan fyri dagtíð 
gerandisdagar. Áhaldandi serlæknamangulin hevur havt við sær, at ljósmøður hava 
kompenserað í stóran mun og noyðast dagliga at taka avgerðir út frá hesum umstøðum. Hetta 
hevur gjørt, at ljósmøðurnar eru sjálvstøðugar og hava eitt høgt fakligt støði. Allir avloysandi 
føðilæknar geva ljósmøðrunum rósandi orð um dugnaskap teirra. 
 
Harafturímóti kenna vit okkum gjørdar til syndabukkar á sjúkrahúsinum, og leiðarar og starvsfólk 
geva okkum ábyrgd og skyld fyri allar trupulleikar á føðideildini, uttan at eftirkannað veruligu 
avbjóðingarnar. 
 
At vit hava egnar heimildir og serøkið verður als ikki virt, og heldur sæð sum háðan. Sí eisini 
viðm. til pkt. 11, 12 og 16. 
 
 

- Vit kæra, at ljósmøður ikki verða mettar sum eitt týdningarmikið tilfeingi, og at vit ikki 
verða virðismettar fyri okkara royndir og dugnaskap.  

 
- Vit kæra, at heimildir okkara og egna virkisøkið ikki verður virt. 

 
 
Viðmerkingar til pkt. 14 At valdsstríð millum fakbólkar og serøkið sleppa at halda fram  
 
Tað er greitt, at valdsstríð millum deplar, starvsfólk og einkultpersónar mynda avgerðirnar á 
Landssjúkrahúsinum. 
 
Sjúklingurin er als ikki í miðdeplinum, men harafturímóti teir fakbólkar, ið eru størstir og 
persónar, ið brúka allar møguleikar at vinna á øðrum. Samstarv og arbeiði í felag at geva besta 
tilboðið til brúkaran er ikki vanligur arbeiðsháttur. Eingin átøk eru gjørd at broyta harða samskifti 
og arbeiðslagið, og eingin hevur álit á nøkrum. 
 
Orsakað av manglandi føðilæknum í føstum starvi, og sum fylgja av avgerðini 29. mars verður 
barsilsdeildin (áður føðideildin) í stóran mun mynda av neonatalsjúkrarøktarfrøðingum og 
barnalæknum. Ljósmøðurnar eru ørkymlaðar um, at hetta førir til, at ov nógvur dentur verður 
lagdur á neonatal økið, og vandi er fyri, at tann fríski parturin av barsilsøkinum verður 
yvirsæddur og sjúkliggjørdur.  
 
Eingin ivi skal vera um, at vit stuðla eini betring av umstøðunum fyri sjúku pinkubørnini og 
familjum teirra, men góðtaka ikki at barsildeildin skal víkja fyri hesum. 
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- Vit kæra, at eingin átøk forða fyri áhaldandi valdstríði á Landsjúkrahúsinum. 

 
- Vit kæra, at valdsstríð heldur enn skil, hevur uppdeilt føðideildina. 

 
 
Viðmerkingar til pkt 15 Vantandi samsvar millum missón og visjón, strategimál og 
veruleika - at eingin átøk tryggja hesi 
 
Tá vit hyggja nærri at Missión og Visjón eru nógv viðurskifti, sum ljósmøðurnar ikki kenna seg 
aftur í.  
Tað er ikki sjúklingurin, sum er í miðdeplinum, tá man tekur møguleikan frá barnakonuni at 
verða ansa av ljósmóður eftir burð, umframt at man letur annan fakbólk enn tann serútbúna taka 
sær av at leiða og mynda tilboðið. Sum vit longu í fleiri punktum omanfyri hava greitt frá, trívast 
ljósmøðurnar ikki á sjúkrahúsinum og uppliva eitt vánaligt sálarligt arbeiðsumhvørvi. Vit kenna 
ikki at okkara arbeiði verður virt, ella at okkara førleikar verða gangnýttir og mentir. Harumframt 
meta vit als ikki, at tilfeingið verður brúkt munagott. 
 
Sammeta vit umstøðurnar í dagliga arbeiðinum við Missión og Visjón, so undrast vit á fleiri 
viðurskifti í frágreiðingini hjá IKAS í samband við fyribilsgóðkenningina.  
 
Tað tykist hugstoytt og háðandi at lesa partar av frágreiðingini. Í samband við indikatormálini um 
virðisgrundarlag metur IKAS, at málini eru rokkin, men tá vit sum starvsfólk als ikki halda, at tað 
myndar veruleikan í okkara gerandisdegi, er hetta púra meiningsleyst. 
Hvussu við starvsfólkaluttøku, at verða hoyrd og at hetta sæst aftur, ábyrgdakensla og krav, 
samstarv osfr. 
 
 

- Vit kæra, at vit ikki kenna aftur partarnir um starvsfólkamenning og trivnað í Missión og 
Visjón hjá sjúkrahúsinum. 

 
- Vit avvísa, at vit sum starvsbólkur hava luttikið í teimum trivnaðarátøkunum sum 

metingarstovnurin IKAS staðfestur hava verið.  
 
 
Viðmerkingar til pkt. 16  Leiklutin hjá starvsfólkaleiðaranum. Vánaligan starvsfólkatrivnað 
og vantandi átøk 
 
Sálarliga arbeiðsumhvørvi á føðideildini hevur longi verið vánaligt, og síðan avgerðina 29. mars 
er støðan vorðin óhaldbar. Vantandi samstarv í leiðsluni hevur givið óneyðugar tvídráttir og kjak, 
umframt at avgerðin hevur ført til óvirðiligt kjak millum fakbólkarnar á gólvinum, um hvør hevði 
bestu førleikar. Hetta hevur verið sera ógvuslig og hørð starvsfólkaviðferð. Eingin hevur gjørt 
átøk til ósemjuhandfaring, hóast tað var greitt, at trupulleikar vóru á deildini. Serliga eru vit 
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ljósmøður illa viðfarnar, og hóttanir, heldur enn hjálp og umsorgan, hava verið einasta svarið frá 
leiðsluni. Eingin átøk at skapa trivnað hava verið í boðið, og heldur hava ákærur og spjaðing 
verið svarið. 
 
Hetta samsvarar als ikki við visjón hjá Landssjúkrahúsinum um at starvsfólk skulu vera errin av 
at arbeiða her, og at IKAS staðfestir, at hetta er sett í verk er skilaleyst. Sí eisini viðm. til pkt 15. 
 
Sum vit vístu á í viðm. til pkt. 11 og 13, hava vit leingi kent okkum at vera fyri ágangi og illvilja. 
Álitisumboðini hava sett seg í samband við Arbeiðseftirlitið at fáa kunning, sí fylgiskjal 20, og 
hava sent fráboðan til Arbeiðseftirliltið um vánaligt sálarligt arbeiðsumhvørvi og happing á 
arbeiðsplássinum. 
 
 

- Vit kæra, at leiðslan ikki brúkar starvsfólkaleiðaran til at skapa trivnað heldur enn 
ótryggleika og ótta. 

 
- Vit kæra, at starvsfólkaleiðarin ikki hevur ráðgivið sjúkrahússtjóran betur í samband við, 

at hann kunnaði um avgerð sína um uppbýting av táverandi føðideildini - hetta til frama 
fyri álit og trivnað hjá starvsfólkunum.  

 
 
Viðmerkingar til pkt. 17 Vantandi krøv um ábyrgd, samstarv, hoyring og vísindalig atlit til 
mannagongdir skrivaðar í PLI 
 
Tá skjøl og mannagongdir verða lagdar í PLI er eingin yvirskipa mannagongd sum tryggjar, at 
tað sum verður lagt inn, er í tráð við vísindaligar tilráðingar. Har sæst einki krav um, at tey sum 
tað viðvíkur verða hoyrd. Eingin trygd er fyri at røttu ábyrgdarhavararnir gera mannagongdirnar. 
Neyðugar dagføringar og tryggjan, at tað er nýggjasta og besta vitanin er ikki krav til 
mannagongdina. 
 
PLI er ein rótikassi av ymsum mannagongdum og vegleiðingum, ið eru sera ymiskar í dygd.  
Dømi um mannagongdir í PLI viðv. føðideildini (nú burðardeild og barsilsdeild) eru sera ymisk 
og tilvildarlig. Eingin yvirskipaður leistur er, og annaðhvørt eru tað mannagongdir uttan grundað 
endamál og relevantar tilvísingar, ella eru tað avritaðar mannagongdur frá donskum 
sjúkrahúsum. Hóast dagfesting er sett fyri endurskoðan, so er eingin funktión, ið sigur frá 
broytingum, ei heldur nøkur trygging fyri, at møguligar tilvísingar verða dagførdar.  
 
Greitt dømi um hetta er, at barnalækni, tilhoyrandi medisinska depilin, hevur dagført 
mannagongd um hvørji starvsfólk ljósmøður hava ábyrgd av at kalla, uttan hoyring, kunning ella 
viðmerking í mannagongdini um dagføring. Viðmerkjast skal, at mannagongdin átti at verðið 
dagførd í seinasta lagi 6. apríl 2016, og tá barnalæknin í øðini hevur broytt mannagongdina av 
sínum eintingum eftir tilburð, har ljósmóðir ikki hevði tilkallað neonatalsjúkrarøktarfrøðing, er 
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einki frámerki, ið ger vart við hesa broyting. Mannagongdin er enn útgingin við einum góðum 
árið viðv. seinastu freist fyri dagføring. Sí fylgiskjøl 18 og 19, og les eisini viðmerkingar til pkt. 12 
 
Í metingini hjá IKAS stovninum í pkt. 1.3.1 Dokumentstyring, Indikator 1-3 um PLI, verður sostatt 
ikki mett um góðskuna av mannagongdunum, men bert at ein skipan finst. Tískil er tann 
metingin ikki ein trygd fyri dygdargóða skipan av mannagongdum og í veruleikanum meingsleys. 
 
Tá mannagongdir verða gjørdar eftir so óskipaðum leisti, og uttan nakra ætlan, samstarv, ella 
krøv um hoyring og góðkenning - og tað er tilvildarligt um endamálsorðingar, tilvísingar og 
dagføringar eru gjørdar - eru slíkar mannagongdir meira til vanda fyri brúkarin enn gagn. 
 
 

- Vit kæra, at ljósmøður ikki eru ein aktivur partur av øllum mannagongdum, ið hava við 
arbeiðsøkið okkara at gera. 

 
- Vit kæra, at mannagongdir viðv. føðingum verða gjørdar av fakfólki, ið er ikki sett á 

skurðdeplinum og uttan at hava føðingar, sum ábyrgdarøki. 
 

- Vit kæra, at Landssjúkrahúsið ikki hevur skjakastýrisskipan í tryggjar trygd og dygd fyri 
sjúklingin. 

 
 
Viðmerkingar til pkt 18 At ábyrgd ikki verður tikin av trupulleikanum við manglandi 
føðilæknum  
 
Seinastu tíðina hava alt ov fáir føðilæknar verið og hetta, hevur givið nógv eyka arbeiði hjá 
ljósmøðrunum. Avloysarar koma og fara, og tað eru ljósmøður, sum ofta enda við at royna at fáa 
arbeiðsgondirnar hjá teimum at hanga saman. Tað er ofta illa lagt til rættis, soleiðis at ein 
einsamallur avloysari skal manna bæði ambulatorium, hava vakt, taka sær av 
ultraljóðsskanningum, eins og skurðviðgerðum.  
 
1. apríl var eingin føðilækni í vakt frá kl. 8:00, hóast sjúkrahúsleiðslan visti hetta frammanundan. 
Ikki fyrr enn á døgurða, var einasti tøki føðilækni áløgd at koma til arbeiðis. Tað hevði við sær, 
at vit arbeiddu uttan møguleika fyri at kallað føðilækna ein part av degnum. Hetta er fráboðað 
sum ein ÓTH. 
 
Hóast trot er av føðilæknum, er eingin sum tekur sær av at gera eitt skipað tilboð har førleikar 
sum longu eru í ljósmøðrahópinum, verða gangnýttir. T.d. eru 3 ljósmøður sum hava prógv 
innan ultraljóðskanning. Tað hevði verið upplagt at skipa fyri, at hesar hjálptu til fyri at minka um 
arbeiðsbyrðuna, tá tað eru ov fáir læknar. 
 
 

- Vit kæra, at leiðslan ikki tryggjar, at føðilækni altíð er tøkur. 
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- Vit kæra, at vit ikki fáa møguleika at víðariútbúgva okkum til viðkomandi førleikar, ið 

kunnu bøta um støðuna við vantandi føðilæknum. 
 
 
 
Samanumtikið vilja vit undir ongum umstøðum góðtaka at: 
 

- Leiðandi ljósmóðir ikki sleppur at virka sambært upprunaligari ætlan og til frama fyri 
barnakonuøkið í Føroyum 

- Tilboðið til barnakonur og familjur teirra er sundurbýtt og versna 
- Ljósmøður hava mist heimildir innan serøki 
- Óskynsom nýtsla fer fram av fakligum tilfeingi 
- Óskynsom fíggjarlig skipan fer fram 
- Andsøgn er við politisku ásetingarnar um at fáa kvinnur/lesandi heim aftur. Atlit til 

framtíðar rekuttering 
- Eingin starvsfólkarøkt er á Landssjúkrahúsinum  
- Eingin samanhangur millum ásett mál og veruleika 
- Tað ikki varð valt ein ljósmøðraleidd føðideild, ið er besta loysnin fakliga, fyrisitingarliga 

og fíggjarliga, og at nýggj neonataldeild verður gjørd fyri seg  
 
 
 
Sostatt endurtaka vit, at vit ongantíð fara at góðtaka tiknu avgerðina, mátan og avleiðingarnar 
av henni. 
 
Støðan er hættislig og krevur bráfeingis viðgerð og átøk! Arbeiðsumstøðurnar hjá ljósmøðrunum 
eru ótolandi. Støðan er so mikið álvarsom, at vit meta at almenningurin eigur at fáa innlit í 
støðuna, og vit heita tískil á tykkum um at bera skjótt at, at finna eina nýggja og betri loysn. 
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