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1. Missión og visión 

Missión: 
Sjúklingahotellið Tórshavn hevur til endamáls at hýsa sjúklingum og teimum, ið varða av 

sjúklingunum, sum føroyska sjúkrahúsverkið sendir til viðgerðar. 

Visión: 
At fólk kenna seg vælkomin og kunnu ímynda sær føroysk viðurskiftið. 

Hava eitt stað, sum hjálpir sjúklingum í tí støðu, tey eru í. Fáa stuðul til at samskifta við 

viðgerðarstøðini í Keypmannahavn. Lætta um flutning aftur og fram til Føroyar og til og 

frá viðgerðarstað. Veita neyðuga upplýsing í sambandi við donsk viðurskifti, ið hava 

týdning, tá ein skal verða í  Danmark í longri tíð. 

Fyri at røkka visiónini, skal Sjúklingahotellið: 
 

Sjá okkara virðisgrundarlag. 

 
 Vera ein stovnur, sum veitur virðing fyri gestum og starvsfólki. 

 Menna starvsfólkið til at taka á seg ymiskar og fjøllbroyttar avbjóðingar. 

 Vísa opinleika og pláss til at rúma øllum. 

 Hava starvsfólk, sum vísa nærveru í samskiftinum við gestirnar. 

 Hava starvsfólk, sum átaka sær ábyrgd fyri egnum arbeiði og stovninum sum heild. 

 

 

2. Inngangur: 
 

Sjúklingahotellið Tórshavn var upprunaliga ein privatur stovnur, sum í 1976 lat upp í 

leigaðum hotelli í Gothersgade, “Hotel Residenz”. Primus motor til at upprætta hendan 

stovn var Karolina Petersen, sum fegin vildi skipa fyri, at sjúklingar, ið vórðu sendir til 

Ríkissjúkrahúsið í Keypmannahavn og teirra avvarðandi, høvdu møguleika fyri innivist. 

Ein nevnd varð sett, og fíggjan av hesum sjálveigandi stovni var lán og tilskot frá privatum 

stuðlum í Føroyum. Karolina Petersen var forkvinna í hesari nevnd. 

  

Landssjúkrahúsið í Føroyum rindaði fyri innivist hjá sjúklingum og ávístum fylgjarum. 

Hotellið var undir leiðslu av hjúnunum, Jonny og Andreas Joensen til ár 2000. Tá tørvurin 

varð vorðin størri varð flutt yvir í Tåsingegade á Eysturbrúgv til størri hús. 1. juni í ár 

yvirtók sjúklingahotellið nýggj høli í Venøgade, flutt verður í nýggju hølini áðrenn 1. juli.  

 

Sjúklingahotellið Tórshavn er nú ein stovnur undir Heilsumálaráðnum. 

 

Á Sjúklingahotellinum starvast 20 starvsfólk í føstum starvi og 6 avloysarar.  



Starvsfólka samansetingin eru sjúkrasystrar, servisuassistentar, kokkar og køksassistentar, 

ein skrivstovukvinna og ein húsavørður.  

 

Endamálið hjá Sjúklingahotellinum er: 
 

1. At hýsa ávístum sjúklingum og fylgjarum. 

2. Veita praktiska hjálp til sjúklingarnar. 

3. Bjóða heilsugóðan mat. 

4. Bjóða vegleiðing og stuðul, umboða sjúklingin. 

5. Veita sjúkrarøktartænastur. 

6. Fáa í lag samband til sosialráðgevarar og onnur viðkomandi fakfólk. 

 

 

3. Fíggjar- og starvsfólkaviðurskifti: 
Fíggjarjáttanin til Sjúklingahotellið í 2012 er 18 mió. kr.  Fíggjarætlan verður løgd við 

ársbyrjan, so játtanin heldur alt árið. 

 

Við støði í fíggjar- og starvsfólkaorkuni hjá Sjúklingahotellinum, verður løgd ein ætlan fyri, 

hvat verður raðfest í árinum. 

 

Sjúklingahotellið Tórshavn hevur 16 ársverk. 

 

Sjúklingahotellið skrásetur øll roknskaparskjøl í fíggjarskipan landsins.  

 

 

4. Kjarnuøki 
 Innivist til sjúklingar 

 Samskipan av flutningi 

 Sjúkrarøkt 

 Samstarv við aðrar stovnar 

 Matgerð 

 Reingerð 

 

  



5. Serligar verkætlanir í 2012  (fokusøki) 

 Flyting í nýtt sjúklingahotell 

 

6. Mál og tiltøk fyri 2012 
 

Endamál 

 

Støða Mál í 2012  Tiltøk/Avrik 

At fíggjarætlanin verður 

løgd við ársbyrjan, so 

játtanin heldur alt árið 

Fíggjarætlan er løgd At játtanin heldur Fylgja væl við, og 

tillaga virksemið 

 

Flyting Nýggju hølini vórðu 

yvirtikin 1. juni 

Koma væl inn í nýggju 

hølini og væl úr 

gomlu hølunum 

Stýrisbólkar við 

starvsfólki ið skipað 

flytingina. 

Samstarv við HMR   

Roknskaparreglugerð 

 

Dagføra 

roknskaparreglugerð fyri 

Sjúklingahotellið, sum 

Heilsumálaráðið skal 

góðkenna 

 

Uppskot til 

roknskaparreglugerð er 

gjørt í 2009 

 

At Sjúklingahotellið 

hevur eina dagførda 

roknskaparreglugerð, 

sum er týðilig og greitt 

lýsir øll viðurskifti um 

roknskaparhaldið hjá 

Sjúklingahotellinum 

 

Verðandi  rokn-

skaparreglugerð 

verður dagførd og 

góðkend í  2012. 

 

 

Lýsa virksemi á 

sjúklingahotellinum 

Hagtøl eru í FSL og 

Picasso 

Optimera virksemið 

eftir játtan 

Tilrætta kostnaðin 

eftir virksemi og 

mongd av 

innivist/gestum 

 

 

Sáttmálaskeið 

Sáttmálin er galdandi fyri árið 2012. 

Eftirmeting av sáttmálanum verður gjørd saman við aðalstjóranum í Heilsumálaráðnum í 

november 2012. 

 

 

 

Tann 8. juni. 2012  

 

Sjúklingahotellið Tórshavn  Heilsumálaráðið 
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