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SÁTTMÁLI 

millum Føroyskar Fysioterapeutar (DF 16. øki) og Meginfelag Sjúkrakassa Føroya um 
Starvandi fysioterapeutar í Føroyum 

(Starvandi fysioterapeutur er fysioterapeutur í sjálvstøðugum virki) 

1. táttur Inngangur. 

§ 1. Sáttmálapartar og øki 

Stk. 1. Hesin sáttmáli, sum er um fysioterapiviðgerð, er gjørdur millum Meginfelag 
Sjúkrakassa Føroya (MSF) og Føroyskar Fysioterapeutar (FF) um starvandi 
fysioterapeutar í Føroyum. 

Stk. 2. Sáttmálin fevnir um fysioterapeutiskt starvsøki í Føroyum. 

§ 2. Sáttmálabygnaður 



Stk. 1. Bygnaður sáttmálans er gjørdur eftir sáttmálanum millum DF (Danske 
Fysioterapeuter) og SFU (Sygesikringens Forhandlingsudvalg). 

§ 3. Sáttmálainnihald 

Stk. 1. Vunnin framstig fyri “sikrede” og/ella “praktiserende fysioterapeuter” í DF/SFU 
sáttmálum kunnu takast upp í okkara sáttmála ella á annan hátt við stuðli frá MSF fáast at 
virka skjótast gjørligt hjá okkum eisini, skipað eftir føroyskum viðurskiftum. 

Stk. 2. Víst verður til DF/SFU sáttmálar ella protokollat, til tess at stytta tekstin í hesum 
sáttmála. 

§ 4. Avtalur viðvíkjandi fysioterapi 

Stk. 1. Aðrar avtalur enn tær í hesum sáttmála nevndu millum sjúkrakassa og 
fysioterapeutar kunnu ikki gerast uttan at semja er partanna millum. 

§ 5. Sáttmálans yrkisøki 

Stk. 1. Fysioterapi er viðgerðarhættir og virksemi, ið á ymsan hátt fremja førleika 
einstaklingsins, t.d. at fáa burtur ella linna pínu og trotið, fremja liðrørslur, stimbra veikar 
vøddar, loysa og mýkja læstar vøddar, fremja kropsmedvit, trivnað og heilsu annars. 

Fysioterapi fevnir eisini um fyribyrgjandi virksemi, røkt og eftirviðgerð. 

Í fysioterapi eru ymsir viðgerðarhættir. Fysioterapeutisku viðgerðirnar byggja á kunnleika 
um ta neuromuskuleru, biomekanisku og psykomotorisku samvirkanina í 
mannakroppinum. 
Fysioterapeuturin ger eina hóskandi fysioterapeutiska kanning. Eftir hesari kanning verður 
viðgerðin løgd til rættis eftir støðuni, trupulleika og tørvi í samráð við sjúklingin og ávísandi 
læknan. 

Viðgerðir kunnu bert útinnast av ríkisgóðkendum fysioterapeutum eftir læknaávísing sum 
liður í viðgerð av sjúku. 

Sáttmálin fevnir ikki um útinnan av sonevndum alternativum serligum viðgerðarháttum, 
sum t.d. sonuterapi, kinesiologi og healing. 

§ 6. Limir 



Stk. 1. Sáttmálin fevnir um fysioterapihjálp til persónar, ið sambært sjúkrakassalógini eru í 
sjúkratryggingarbólki A. 

Stk. 2. Sáttmálin fevnir um fysioterapihjálp til persónar, ið sambært sjúkrakassalógini eru í 
sjúkratryggingarbólki B. 

Stk. 3. Teir í stk. 1 og 2 nevndu persónar verða nevndir sjúkrakassalimir. 

2. táttur Nevnd. 

§ 7. Samstarvsnevnd 

Stk. 1. Sett verður ein samstarvsnevnd við 6 limum. 3 limir verða tilnevndir av MSF og 3 
limir verða tilnevndir av FF. Í minsta lagi 2 av fysioterapeutisku limunum verða valdir 
millum fysioterapeutar, ið eru starvandi í Føroyum. 

Stk. 2. Nevndin hevur fund eina ferð um árið, og annars tá ið minst 3 limir krevja tað. 

Stk. 3. Nevndin viðger allar spurningar og allar trætur, sum stinga seg upp millum 
sáttmálapartarnar. 

Um allir nevndarlimirnir ikki eru samdir, verður málið lagt fyri gerðarrættin, sum nevndur er 
í § 9. 

§ 8. Rættindi og arbeiðsøki hjá samstarvsnevndini 

Stk. 1. Samstarvsnevndin viðger mál til tess at fáa ásetingarnar í sáttmálanum framdar í 
verki. 

Stk. 2. Grundleggjandi mál skulu verða løgd fyri FF og MSF av samstarvsnevndini. 

§ 9. Gerðarrættur 

Stk. 1. Gerðarrætturin skal viðgera allar trætur millum sáttmálapartarnar, har 
samstarvsnevndin sambært § 7 ella 7. tátti (kærureglugerðir) tekur endaliga avgerð. 

Stk. 2. Í gerðarrættinum sita 5 limir, har FF velur 2 limir. MSF velur 2 limir, og hesir 4 
limirnir velja í felag ein av pørtunum óheftan ástøðumann, sum 5. limin. Fæst ikki semja 
um ástøðumannin, verður hann tilnevndur av sorinskrivaranum. 



Stk. 3. Tá ið mál verða viðgjørd í gerðarrættinum, eru partarnir MSF og FF. 

Stk. 4. Avgerðir tiknar av gerðarrættinum eru endaligar og bindandi fyri partarnar, og 
kunnu sostatt ikki leggjast fyri vanligu dómstólarnar. 

3. táttur Reglugerð fyri fysioterpeutar. 

§ 10. Upptøka í sáttmálan 

Stk. 1. Fysioterapeutar, ið eru limir í FF, kunnu verða upptiknir í sáttmálan. 
Tá ið fysioterapitilboðið í einum øki frammanundan er hóskandi, kann upptøka tó verða 
sýtt. Hetta ger nevndin í FF av í samráð við teir starvandi fysioterapeutarnar, ið varða av. 

Stk. 2. Fysioterapeutar, sum eru løntir ella fáa viðgerðarstovu frá sjúkrahúsi ella øðrum 
almennum stovni ella viðgerðarstovu, herundir sjálvsognarstovnar og -viðgerðarstovur, 
kunnu verða upptiknir við serloyvi frá FF. Hesir mugu ikki nerva upptiknum 
fysioterapeutum eftir stk. 1. 

Stk. 3. Tað er ein treyt til tess at verða upptikin, at fysioterapeuturin er fakliga førur fyri at 
veita allar viðgerðir í hesum sáttmála. 

Stk. 4. Upptøka fær gildi tann 1. í mánaðinum eftir, at upptøkan er játtað. 

Stk. 5. Umbøn um upptøku verður gjørd við skrivligari fráboðan til FF á einum 
upptøkublaði, sum er avtalað partanna millum. FF boðar MSF frá, um viðkomandi 
fysioterapeutur lýkur treytirnar. 

Stk. 6. Upptøka í sáttmálan fær gildi mótvegis sjúkrakøssunum, tá ið FF skrivliga hevur 
boðað fysioterapeutinum og MSF frá góðkenningini. 

Stk. 7. Fysioterapeutur, sum uppfyllir ásetingar sáttmálans, kann undirvísa sambært § 20 
stk. 4 og/ella hava virksemi sambært protokollatinum viðvíkjandi fyribyrging uttan upptøku í 
sáttmálan. Tingingar við MSF um fyribyrging í fyrra lagi gerast ígjøgnum FF. Viðkomandi 
avroknar ígjøgnum ein upptiknan viðgerðarstovueigara, sum hann fær skriftliga avtalu við. 
Fysioterapeuturin boðar FF frá ætlanini og nær hon steðgar. 

§ 11. Loysan úr sáttmálanum 



Stk. 1. Loysan úr sáttmálanum kann verða framd við einum mánaða freist til hin 1. í 
mánaðinum. 

Stk. 2. Loysan fer fram við skrivligari fráboðan til FF, sum boðar MSF frá loysanini. 

§ 12. Settir fysioterapeutar 

Stk. 1. Fysioterapeutur, sum er limur í FF, kann eftir teimum ásettu sáttmálatreytunum 
virka sum settur fysioterapeutur hjá einum starvandi fysioterapeuti við føstum starvsstaði. 

Stk. 2. Boðað verður frá til MSF, áðrenn starvandi fysioterapeutur verður settur. 

§ 13. Treytir fyri útinnan av starvi 

Stk. 1. Fysioterapeutur, sum er upptikin í sáttmálan, hevur skyldu til at útinna fysioterapi 
eftir teimum í sáttmálanum galdandi gjøldum og eftir galdandi treytum sáttmálans annars. 

Stk. 2. Fysioterapeuturin viðger eftir besta førimuni og í samsvari við ávísing læknans. 
Viðgerðir verða vanliga framdar í tí raði, sum ávísingarnar eru komnar til fysioterapeutin. 

Stk. 3. Fysioterapeuturin boðar ávísandi læknanum frá úrslitinum av viðgerðini, tá ið tað er 
umbiðið, ella tá ið fysioterapeuturin heldur tað hava týdning fyri sjúklingin. 

Stk. 4. Fysioterapeuturin hevur skyldu til regluliga at útinna fysioterapivirki fyri 
sjúkrakassalimirnar. Fysioterapeuturin skal kunna seg um sáttmálaavgerðirnar og 
fyrisitingina av teimum. 

Stk. 5. Fysioterapeuturin skrivar upp viðgerðir sínar, sjúklingsins navn, føðingardag, 
sjúkuavgerð, viðgerðarslag, viðgerðardagar, og hvar ið viðgerðirnar eru framdar. 

Stk. 6. Fysioterapeuturin bindur seg til at senda inn endurskoðaða fráboðan til FF, um tað 
aftan á upptøku verða broytingar í fyrr givnum fráboðanum, sí § 10 stk. 5. 

Viðmerking: Fysioterapeutiskar viðgerðarstovur skulu vera góðkendar av landslæknanum í 
Føroyum. Víst verður til kunngerð frá 14. desembur 1981 um innrættan av 
viðgerðarstovum til fysioterapi, sum viðgera við veitingum frá teirri almennu 
sjúkratryggingini. 

§ 14. Avloysari 



Stk. 1. Avloysari skal vera limur í FF og lúka tær í § 10 ásettu upptøkutreytir. Avloysarin 
hevur eisini skyldu til at útinna fysioterapistarv sítt eftir ásetingunum í hesum sáttmála. 

Stk. 2. Um avloysari verður settur, skal boðast frá til FF, áðrenn byrjað verður, og sagt 
verður frá tilætlaða tíðarskeiðinum. 

Stk. 3. Setan av avloysara fær gildi, um FF hevur boðað MSF frá, at viðkomandi 
fysioterapeutur lýkur treytirnar. 

Stk. 4. FF kann góðtaka, at settur verður parttíðaravloysari, tá ið ræður um serlig 
viðurskifti, t.d. undir sjúku ella øðrum tørvi fyri umlætting. 

4. táttur Reglugerð fyri sjúkrakassalimir. 

§ 15. Ávísingarreglur 

Stk. 1. Ávísingarreglur sáttmálans eru ásettar innan fyri heimildirnar í galdandi lóg um 
terapiassistentar (lóg nr. 154 frá 8. mei 1968). 

Stk. 2. Sjúkrakassalimurin skal, tá ið viðgerðin byrjar, hava skrivliga læknaávísing við. Allir 
læknar kunnu, í sambandi við viðgerð, ávísa fysioterapi. Nýttur verður ein av 
sáttmálapørtunum, kommunulæknafelagnum og serlæknafelagnum góðkendur 
ávísingarseðil. 

Stk. 3. Á ávísingarseðlinum skal vera kunning um sjúkuavgerð. 

Ávísandi lækni ásetir slag og tal av viðgerðum ella skrivar á, at viðgerðarslag, sí § 19, og -
tal verður avrátt við fysioterapeutin, og um hann ynskir fráboðan um viðgerðarúrslit. 

Í seinna førinum skrivar fysioterapeuturin á ávísingarseðilin hvørjar og hvussu mangar 
viðgerðir, hann er komin ásamt við ávísandi læknan um. 

Læknin krossar av á ávísingarseðlinum, um hann ynskir fysioterapeutiska kanning, 
samráð og/ella eftirmeting. 

Stk. 4. Um flutningur hjá sjúkrakassalimi antin er hindraður av heilsuáðum ella tí hann ikki 
er ferðaførur uttan persónliga hjálp, ið ikki er tøk, kann læknin ávísa fysioterapi í heiminum. 



Stk. 5. Eftir avtalu við ávísandi læknan kann fysioterapeuturin gera broytingar í ávístu 
viðgerðini. Fysioterapeuturin viðmerkir avráddu broytingarnar á ávísingarseðilin, dagfestir 
og undirritar tær. 

Stk. 6. Læknar kunnu eisini ávísa til bólkaviðgerð og -undirvísing, sí § 20 stk. 3 og 4. 
Afturat hesum kunnu persónar, sum eru ávístir til aðra viðgerð, eisini skifta til bólkaviðgerð, 
um tað er í samráð við ávísandi læknan. 

Stk. 7. FF boðar starvandi læknunum og MSF frá, hvørjir fysioterapeutar eru við í 
sáttmálanum og hvørjir, ið átaka sær heimaviðgerð. 

Stk. 8. Við ella á ávísingini skal vera røntgenfrásøgn ella aðrar týðandi kunningar. 

Stk. 9. Til tess at fáa gott tvørfakligt samstarv og at gagna viðgerðini best í síni heild, 
kunna fysioterapeutur og ávísandi lækni hvør annan um viðgerðargongd og -úrslit. Sí § 13 
stk. 3. 

§ 16. Val av fysioterapeuti 

Stk. 1. Sjúkrakassalimurin hevur frítt at velja ímillum fysioterapeutar, ið eru upptiknir í 
sáttmálan. 

§ 17. Heimaviðgerð 

Stk. 1. Um flutningur hjá sjúkrakassalimi antin er hindraður av heilsuáðum ella tí hann ikki 
er ferðaførur uttan persónliga hjálp, ið ikki er tøk, kann læknin ávísa fysioterapi í heiminum. 
Sí § 15 stk. 4. 

Stk. 2. Viðvíkjandi heimaviðgerð kann sjúkrakassalimurin frítt velja ímillum fysioterapeutar 
við føstum starvsstaði, ið veita heimaviðgerð. Fysioterapeuturin skal boða FF frá um hann 
veitir heimaviðgerð. 

§ 18. Prógv 

Stk. 1. Sjúkrakassalimurin skal fyri fysioterapeutinum próvføra síni rættindi til ta søktu 
viðgerðina við at vísa fram galdandi sjúkrakassaprógv ella annað galdandi prógv. 



Stk. 2. Í teimum førum, har ið tað ikki ber til at hava kravt prógv við, skal hetta skjótast 
gjørligt fáast til vega og verða víst fysioterapeutinum. Sjúkrakassarnir skulu tó gjalda sín 
part fyri tær fyrstu viðgerðirnar, um viðkomandi er njótandi sjúkrakassalimur. 

Stk. 3. Sjúkrakassalimur, sum orsakað av limagjaldseftirstøðu í meir enn 2 mánaðir ikki 
hevur njótingarrætt í sjúkrakassanum, hevur tó rætt til fysioterapihjálp eftir hesum 
sáttmála, um hann innan 8 dagar, eftir tí í stk. 1 umrøddu fyrstu viðtalu hjá 
fysioterapeutinum, fyri honum prógvar, at hava goldið alla limagjaldseftirstøðuna. 

Stk. 4. Um sjúkrakassalimurin ikki próvførir seg sum ásett í stk. 1, hevur fysioterapeuturin 
rætt til at krevja gjald frá viðkomandi, sum um viðkomandi ikki hevur rættindi til viðgerð eftir 
sáttmálanum. 

5. táttur Veitingar og gjøld. 

§ 19. Veitingar 

Stk. 1. Sáttmálin fevnir um hesar veitingar og viðgerðarhættir: Kanningar, venjingar, 
avspenningar, handaviðgerð, termiskar viðgerðir, el-viðgerðir, ultraljóð, lungnafysioterapi, 
strekk og liðviðgerð. 

Stk. 2. Tann í § 5 nevnda fysioterapeutiska kanningin verður annars gjørd sum ein 
ítvinnaður liður í viðgerðini. 

Stk. 3. Tær í stk. 1 nevndu veitingar verða latnar sum eindir. Ein viðgerð kann vera upp í 3 
eindir. 

Stk. 4. Um sjúkrakassalimurin hevur onkra av niðanfyri nevndu sjúkum og brek, tá kunnu 
fleiri enn tríggjar eindir vera í somu viðgerð: brot í ryggi ella limi, vøddaknýtingar í meira 
enn einum likamsparti ella átrokandi hálssnúran, lamningar, t.d. hemiparesu, spastiskar 
paresur og tílíkt, arthrosur í lima- ella ryggjarliðum og lungnasjúkur. 

Stk. 5. Vanliga kann bert ein viðgerð veitast sjúkrakassalimi um dagin. 

Stk. 6. Fysioterapeuturin kann eftir ávísing í ávísum førum víkja frá avmarkingini í stk. 5. 

Stk. 7. Ríðiterapi kann, eftir nærri avtalu við ávísandi lækna, fysioterapeut og MSF, veitast 
eftir hesum sáttmála. 



§ 20. Gjøld 

Stk. 1. Grundgjaldið fyri tær í § 19 nevndu veitingar og viðgerðarhættir er kr. 68,00 fyri 
hvørja eind. 

Stk. 2. Tá ið sama viðgerðareind varir longur enn 20 minuttir, verða 2 grundgjøld at gjalda, 
og varir henda sama viðgerðareindin longur enn 40 minuttir, verða 3 grundgjøld at gjalda 
o.s.fr., tó kann ein viðgerðareind vara styttri enn 20 minuttir. 

Stk. 3. Viðgerðirnar verða veittar einstaklingum. Tó kunnu venjingar og avspenningar 
veitast bólkum. 

Stk. 4. Við fyribyrgjandi og uppfylgjandi endamáli kunnu 3-6 luttakarar fáa 
bólkaundirvísing. Gjaldið til fysioterapeutin er 4,412 grundgjøld pr. undirvísingartíma. 
Luttakaragjaldið, sum er 2,206 grundgjøld, verður býtt javnt millum luttakararnar. 

Fyri avboð er sama skipan sum í § 23 stk. 5, og fyri arbeiði uttan fyri vanliga arbeiðstíð 
sama skipan sum í § 20 stk. 5. Úrtíðargjaldið verður býtt millum luttakararnar. 

Stk. 5. Tað í 1. stk. nevnda gjald er galdandi í vanligari arbeiðstíð hjá fysioterapeutinum. 
Uttan fyri vanliga arbeiðstíð rindar sjúklingurin eisini eitt ískoyti, sum sjúkrakassarnir einki 
veita til, við einari upphædd fyri hvørt tíðarskeið: 

Gerandisdagar kl. 16.00-20.00, leygardag tó kl. 8.00-20.00: ½, 1 ella 1½ grundgjald. 
Gerandisdagar kl. 20.00- 8.00 og sunnu- og halgidagar: 1, 2 ella 3 grundgjøld. 

Fysioterapeuturin skal kunna viðkomandi um ískoytisgjaldið, áðrenn viðgerðin byrjar. Tá 
fysioterapeuturin sjálvur gevur viðgerðartíð uttan fyri vanliga arbeiðstíð, verður einki ískoyti 
roknað. 

Stk. 6. Fyri heimaviðgerð út frá føstum starvsstaðið verður fyri hvørja viðgerð eisini kravt 
eitt ískoyti, sum er dupult tað í stk. 1 nevnda grundgjald. Afturat hesum kann verða 
roknaður koyripeningur. Sjúkrakassin veitir tó einki ískoyti til koyrigjald. 

Um frástøðan millum viðgerðarstovu hjá fysioterapeuti og heimið er styttri enn 10 km, er 
gjaldið kr. 0,00. 

Um frástøðan millum viðgerðarstovu hjá fysioterapeuti og heimið er longri enn 10 km, kann 
fysioterapeuturin rokna sær almenna koyritakstin fyri allan koyrda teinin. 



Um fleiri sjúkrakassalimir fáa viðgerð í somu bygd ella í sama býi á sama túri, verður 
koyrigjaldið býtt ímillum hesar. 

Stk. 7. Til fysioterapeutar við ongum starvsstaði, nevndir ferðandi fysioterapeutar, verður 
latið tað í stk. 1 nevnda grundgjald í frástøðuískoyti. 

Stk. 8. Um ávísandi læknin biður fysioterapeutin seta seg í samband við seg um 
viðgerðarætlan ella -úrslit, sí § 13 stk. 3 og § 15 stk. 3, verður eitt grundgjald roknað 
afturat, sum sjúkrakassin rindar sín part av. 

Stk. 9. Fyri ta í § 5 og § 19 stk. 2 nevndu fysioterapeutisku kanning verður roknað eitt 
grundgjald fyri hvørja læknaávísing. Hetta gjald er eisini fyri tað í § 13 stk. 5 nevnda 
skriviarbeiði. 

Stk. 10. Sjúkrakassarnir veita 50 prosent í sjúkrakassahjálp av útreiðslunum til 
fysioterapiviðgerð, sum er veitt sambært ásetingunum í hesum sáttmála. 

§ 21. Stilling av gjøldum 

Stk. 1. Tað í grein 20 stk. 1 nevnda grundgjald skal stillast soleiðis: 

Stk. 2. Dýrtíðarstilling: 

Fyri hvørji 3 full stig, tað føroyska prístalið broytist (januar 1983 = 100) frá 138,0 skal 
grundgjaldið stillast á henda hátt: 

Útreiðsluparturin (35 % av gjøldunum) stillast við 2,174 %, svarandi til eina stilling, sum er 
útroknað eftir stk.1, við eini 0,761 prosentstiga stilling. 

Nettoparturin (65 % av gjøldunum) stillast við teirri fyri ein føroyskan tænastumann í 29. 
lønarbólki galdandi dýrtíðarstilling, svarandi til eina stilling av gjøldunum, sum er útroknað 
eftir stk. 1, við 0,379 prosentstigum ((1.260 x 0,65 x 100 : 216.204), tí støðið fyri 
útrokningunum eftir stk. 2 og 3 eru tær fyri føroyskar tænastumenn í 29. lønarbólki pr. 1. 
desember 1991 galdandi lønir). 

Við møguligari nullstilling av føroyska prístalinum í framtíðini vil dýrtíðarstillingin fyri 
nettopartsins (65 %) viðkomandi fylgja tí nýggja prístalinum, ímeðan tað fyri 
útreiðslupartsins (35 %) viðkomandi beinanvegin skulu takast upp tingingar millum MSF og 



FF um og í hvønn mun tað nýggja prístalið skal verða umroknað til prístalið 1. januar l983 
= 100 

Stk. 3. Reallønarstilling: 

Nettoparturin (65 % av gjøldunum) stillast eftir broytingum aftan á 1. desember 1991 í 
lønunum hjá føroyskum tænastumonnum í 29. lønarbólki við 0,301 prosentstigum fyri 
hvørjar 1.000 kr. í broytingum, og tilsvarandi fyri partar av 1.000 kr., út um ta í stk. 2 
nevndu dýrtíðarstilling (1.000 x 0,65 x 100 : 216.204). 

Stk. 4. Í útrokningini av tí samlaða stillingarstiginum verða prosentstigini løgd saman 
útroknað eftir stk. 2 og 3, og tað endaliga prosentstigið verður sett við einum desimali. 

Stilling eftir stk. 2 og 3 verður gjørd tann 1. apríl og 1. oktobur eftir galdandi føroyska 
prístalinum frá ávikavist januar og juli, og eftir teirri fyri hvørt stillingarskeið galdandi løn hjá 
einum føroyskum tænastumanni í 29. lønarbólki. 

Um stillingin tann 1. apríl ella 1. oktobur orsakað av vantandi upplýsingum ikki ella bert 
partvíst er møgulig, kann ein seinni stilling verða gjørd, tá ið tær neyðugu prístals- og/ella 
reallønarupplýsingarnar fyriliggja. Um so er, verður sjúkrakassaparturin av gjøldunum 
eftirstillaður aftur til tann ásetta rætta stillingardagin. 

Stk. 5. Nettoparturin (65 %) verður stillaður við tí fyri føroyskan tænastumann á lønarstigi 
29 galdandi stilling, og við teirri pr. 1. desember 1991 galdandi løn sum stillingarstøði. 
Fyrsta stilling av nettopartinum verður tá lønin á lønarstigi 29 aftaná 1. apríl 1993 fer upp 
um ta pr. 1. desember 1991 galdandi løn við 1.000 kr. og tilsvarandi fyri partar av 1.000 kr. 

Stk. 6. Fyrsta stilling av gjøldunum, sí § 20 stk. 1, verður 1. apríl 1994. 

Stk. 7. Grundgjaldið kann ongantíð fara niður um 68 kr. pr. eind. 

Stk. 8. Tá grundgjaldið verður stillað, verður rundað til heilar krónur. 

6. táttur Avrokningarskipan 

§ 22. Avrokning 

Stk. 1. Nýtt verður eitt avrokningarblað gjørt eftir avtalu millum sáttmálapartarnar. 



Stk. 2. Avrokningarblaðið skal undirritast av sjúklinginum ella einum verja. Í óvanligum 
førum, tá ið tað ikki hevur borið til at fingið ta neyðugu undirritanina, skal orsøkin til tess 
verða skrivað á. 

Stk. 3. Á avrokningarblaðnum skal vera sjúkrakassanummarið hjá sjúkrakassaliminum, 
navn og bústaður, dagfesting av viðgerðum, tal og sløg av viðgerðum. Á 
avrokningarblaðnum skal eisini vera navn fysioterapeutsins, starvsstaður, tað samlaða 
gjaldið, sjúkrakassans veiting og sjúklingsins partur av gjaldinum. 

Stk. 4. Fysioterapeuturin sendir hvønn mánað sjúkrakassanum avrokningartilfarið fyri 
lidnar viðgerðir í einum álmanakkamánað, og eisini fyri viðgerðir, sum eru lidnar áðrenn 
10. í næsta mánaði. 

Stk. 5. Avrokningartilfarið fevnir um eina av pørtunum avtalaða samlaða uppgerð, 
avrokningarbløðini og tilhoyrandi læknaávísingar. 

Stk. 6. Útgjalding av ágóða fyri avrokningartilfarið sent inn áðrenn 10. í mánaðinum skal 
fara fram á slíkan hátt, at upphæddin er tøk áðrenn mánaðurin er farin. 

Stk. 7. Fysioterapeuturin avroknar við sjúkrakassan hjá sjúkrakassalimunum. 

§ 23. Vanlig avrokningarskipan 

Stk. 1. Tað verður litið á útrokningar sjúkrakassans. 

Stk. 2. Um útrokning sjúkrakassans og krav fysioterapeutsins ikki samsvara, kunnu báðir 
partar krevja eina gjølligari útgreining. Útgreiningin skal so vítt gjørligt vera liðug áðrenn 
næsta avrokningarmánað. Møguligar ósemjur um útrokningina skulu viðgerast fyrst í 
samstarvsnevndini, og um ikki semja fæst her, so í gerðarrættinum. 

Stk. 3. Sjúklingurin kann í viðgerðartíðini verða kravdur eftir avgjøldum beinleiðis til 
fysioterapeutin. Tá ið viðgerðin endar, rindar sjúklingurin sín part av gjøldunum, frádrigin 
møgulig avgjøld, beinleiðis til fysioterapeutin, sum letur honum kvittað avrit av rokningini. 

Stk. 4. Grundleggjandi ásetingar sáttmálans fyri avrokning galda eisini fyri B-
sjúkrakassalimir. 

Stk. 5. Avboð frá sjúklingi skal so vítt gjørligt verða fráboðað fysioterapeutinum í seinasta 
lagi dagin fyri avtalaðan viðgerðardag. Um viðkomandi ikki hevur givið avboð í seinasta 



lagi kl. 9.00 tann avtalaða viðgerðardagin, kann fysioterapeuturin krevja 1,544 grundgjøld, 
sum sjúkrakassin einki letur til. 

7. táttur Kærureglugerðir 

§ 24. Kæruøki 

Stk. 1. Kærureglugerðin í hesum tátti fevnir um kærur frá sjúkrakøssunum, sjúkrakassa-
limunum og øllum sáttmálabundnum fysioterapeutum um øll tey viðurskifti, sum fevnd eru 
av hesum sáttmála. 

§ 25. Kæran 

Stk. 1. Kærur frá sjúkrakassalimunum verða lagdar fyri MSF annaðhvørt beinleiðis ella um 
sjúkrakassan á staðnum. 

Stk. 2. Kærur frá fysioterapeutum verða lagdar fyri FF. 

Stk. 3. Kærur skulu leggjast fram skrivliga. Allar kærur skulu leggjast fram innan 6 vikur, frá 
tí at tey viðurskifti, sum liggja sum grund fyri kæruni, eru komin til kunnleika kærarans. 

Stk. 4. Áðrenn kæran verður send samstarvsnevndini, meta MSF og FF um grundarlag er 
fyri semju partanna millum. 

Stk. 5. Verður ikki full semja í samstarvsnevndini, fer málið í gerðarrættin. 

§ 26. Viðgerð av kærum frá sjúkrakassalimum 

Stk. 1. Kæran verður viðgjørd av samstarvsnevndini. 

Stk. 2. Um kæran ikki kann vísast aftur sum ógrundað kann samstarvsnevndin biðja um 
eina frásøgn frá tí partinum, ið kært verður um. 

§ 27. Viðgerð av kærum frá fysioterapeutum 

Stk. 1. Um kæran ikki kann vísast aftur sum ógrundað, biður FF um eina frásøgn frá tí 
partinum, sum kært er um. Tó viðvíkjandi kærum um sjúkrakassalimir, eina frásøgn frá 
MSF. 

Stk. 2. Um FF ikki kann vísa aftur kæruna, verður hon løgd fyri samstarvsnevndina. 



§ 28. Felags reglugerð fyri kæruviðgerð 

Stk. 1. Koma kærur, sum ikki kunnu viðgerast eftir hesi kærureglugerðini, skal tann ið 
kærir, verða kunnaður og hjálptur at finna aðrar kærumøguleikar. 

Stk. 2. Kæra kann ikki avgerast við tingingum millum tann, sum kærdur er, og tann, sum 
viðger kæruna. 

Stk. 3. Partarnir í kærumálum hava skyldu til at kunna um øll málinum viðvíkjandi 
viðurskifti til tann stovn, sum viðger málið. 

Stk. 4. Kærumál skulu viðgerast í trúnaði og skulu ikki, áðrenn tey eru endaliga avgreidd, 
dragast fyri almenningin og skulu á fundum hjá sjúkrakøssunum og fysioterapeutunum 
viðgerast í trúnaði. Almannakunngerðir verða lýstar í “Danske Fysioterapeuter” og í 
kunngerðum frá MSF. 

Stk. 5. Partarnir hava skyldu til at rætta seg eftir tiknum avgerðum. 

8. táttur Endaligar staðfestingar 

§ 29. Gildi og uppsøgn 

Stk. 1. Sáttmálin verður settur í gildi hin 1/10 – 1993. 

Stk. 2. Sáttmálin kann verða sagdur upp av báðum pørtum við í minsta lagi 3 mánaða 
freist til at fara úr gildi hin 1. í einum mánaði, tó í fyrsta lagi hin 1/10 – 1995. 

Stk. 3. Eru partarnir samdir um at broyta einstakar partar í ásetingum sáttmálans, kann 
hetta verða gjørt í sáttmálatíðini uttan uppsøgn. 

Tórshavn hin 28/9-1993. 

Fyri MSF 
Fyri FF 

Tórbjørn Mikkelsen 

Herman J. Dam 

Karin Djurhuus 



Jónas Johnsson 

Sáttmálin er endurstaðfestur eftir § 29 stk. 3. Broytingarnar eru í §§ 5; 10 stk. 1, 5 og 7; 11 
stk. 2; 13 stk. 6; 14 stk. 2 og 3; 15 stk. 2, 3, 4 og 7; 17 stk. 1 og 2; 20 stk. 4, 6 og 7; 21 stk 
5; og 23 stk. 5. 

Avleiðing er í fyrisitingarvegleiðingini. Broytti sáttmálin fær gildi frá hesari dagfesting. 

Tórshavn tann / – 1997 

Fyri MSF 
Fyri FF 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Protokollat viðvíkjandi fíggjarstøði sáttmálans 

Partarnir eru samdir um, at samlaðu útreiðslur sjúkrakassanna til sáttmálans øki skulu vera 
á sama støði sum samlaðu útreiðslurnar í 1992/93 (sum í 1992 var 2,1 mill.) við ískoyti av 
meirútreiðslum, sum standast av lønar- og prísjavning av gjøldum og av nýggjum 
uppgávum til fysioterapeutvirki og útreiðslum, sum standast av møguligum øktum tali av 
viðgerðarum, sum veita viðgerð sambært sáttmálanum. 

Partarnir eru samdir um fyri hvønn ársfjórðing at fylgja við gongdini í samlaðu útreiðslum 
sjúkrakassanna til fysioterapi. 

Um gongdin í samlaðu útreiðslunum vísir munandi veruliga øking samanborið við oman 
fyri nevndu upphædd, eru partarnir samdir um at taka upp samráðingar at avmarka talið á 
veitingum fyri hvørja viðgerð, sjúkrakassarnir lata tilskot til. 

Tiltakið stendur við, til tað í hesum protokollatið ásetta støði aftur er nátt. 

Tórshavn hin 28/9-1993. 



Fyri MSF 
Fyri FF 

Tórbjørn Mikkelsen 

Herman J. Dam 

Karin Djurhuus 

Jónas Johnsson 

Protokollat viðvíkjandi fyribyrging 

Sáttmálapartarnir samdust undir tingingunum um, at fyribyrging eftir sáttmálanum frá 1. 
oktober 1993 bert fevnir um fyribyrging í øðrum lagi (sekundær profylaksa). 

Hetta protokollatið snýr seg um fyribyrging í fyrra lagi (primær profylaksa). Sáttmála-
partarnir eru samdir um, at eitt og hvørt veruligt uppskot hesum viðvíkjandi, ið teimum 
verður lati, skal fáa eina hóskandi viðgerð og uppskotstillarin fáa svar. 

Kemur uppskot fram, ið ætlandi fer at minka um viðgerðartørvin sum frálíður. Tá skal tað, í 
fyrstu atløgu møguliga sum ein tíðaravmarkað roynd, kunna koma undir sáttmálan, um tað 
er sannroyndarligt. 

Tórshavn hin 6. februar 1995 

Fyri MSF 
Fyri FF 

Tórbjørn Mikkelsen 

Herman J. Dam 

Karin Djurhuus 

Jónas Johnsson 

Protokollat viðvíkjandi avmarkingum pr. ávísing 



Sjúkrakassarnir veita í mesta lagi hjálp 50% av 31 grundgjøldum pr. ávísing um antin 
samráð ella eftirmeting er umbiðið. Og annars í mesta lagi av 30 grundgjøldum pr. ávísing. 

Um ein ávísing er yvirteknað sambært omanfyri nevndu avmarking, tá metir 
fysioterapeuturin um 

¨ hvat, ið strikað verður, 
¨ kann spyrja um viðkomandi sjálv/ur rindar meirkostnaðin 
¨ ella ger læknanum hetta kunnugt 

sum tá kann senda eina ávísing afturat, til tess at øll tann neyðuga viðgerðin kann fara 
fram í sjúkrakassahøpi. 

Tann fysioterapeutiska kanningin, sum læknin kann biðja um, er eisini í sjúkrakassahøpi, 
avmarkað til 30 grundgjøld pr. ávísing. 

§ 20 stk. 9 gjaldið verður avroknað innan fyri 30. grundgjaldið og tengt at tí ávístu 
viðgerðini til tess at sjúkrakassin letur veiting til hetta gjald. 

Tórshavn hin 6. februar 1995 

Fyri MSF 
Fyri FF 

Tórbjørn Mikkelsen 

Herman J. Dam 

Karin Djurhuus 

Jónas Johnsson 

Fyrisitingarvegleiðing viðvíkjandi ávísing til fysioterapi og avrokning 

Sjúkrakassarnir veita í mesta lagi hjálp 50% av 31 grundgjøldum pr. ávísing um antin 
samráð ella eftirmeting er umbiðin. Annars í mesta lagi av 30 grundgjøldum pr. ávísing. 

Um ein ávísing er yvirteknað sambært omanfyri nevndu avmarking, tá metir 
fysioterapeuturin um 



? hvat, ið strikað verður, 
? kann spyrja um viðkomandi sjálv/ur rindar meirkostnaðin, 
? ella ger læknanum hetta kunnugt, 

sum tá kann senda eina ávísing afturat, til tess at øll tann neyðuga viðgerðin kann fara 
fram í sjúkrakassahøpi. 

Tann fysioterapeutiska kanningin, sum læknin kann biða um, er veiting sambært § 19 stk. 
1. Rokningin fyri hesar kanningar verður eisini hægst 30 grundgjøld pr. ávísing. Onnur 
viðgerð má “fyribils” víkja, um plásstrot er. 

— Gev gætur: Í sáttmálanum merkir ein eind tað sama sum ein tænasta, sum í grundini 
hvørki er tíðar- ella kostnaðaravmarkað. 

Til tess at lætta fyrisitingini, verða nøkur útgreinað avrokningardømir skrivað, sum viðvíkja 
sjúkrakassans parti: 

1 
Ávíst er 6 x el-viðgerð, 6 x venjing og 6 x liðviðgerð. Í meðal tekur el-viðgerðin ½ tíma og 
hinar undir 20 minuttir hvør. Tann fyrsta eindin verður eitt grundgjald longri varandi ásett 
við heimild í § 20 stk. 9 fyri kanning v.m. 

Kanning………….. 1 x kr. 68 kr. 68 
El-viðgerð……….. 6 x kr. 136 kr. 816 
Liðviðgerð………. 6 x kr. 68 kr. 408 
Venjing…………… 6 x kr. 68 kr. 408 
Viðgerðarkostnaður………………. kr. 1.700 
Sjúkrakassans partur……………… kr. 850 
2 
Ávíst er 10 x venjing til tíðarkrevjandi sjúkling, sum tekur ein lítlan tíma í hvørjari viðgerð. 

Kanning………….. 1 x kr. 68 kr. 68 
Venjing…………… 1 x kr. 136 kr. 136 
Venjing…………… 9 x kr. 204 kr. 1.836 
Viðgerðarkostnaður………………. kr. 2.040 
Sjúkrakassans partur……………… kr. 1.020 



3 
Ávíst er fysioterapeutisk kanning, samráð, eftirmeting, 10 x termisk viðgerð, 10 x ultraljóð 
og 10 x handaviðgerð. Fysioterapeutiska kanningin tók t.d. 3 x hálvan tíma. 

Kanning……………. 7 x kr. 68 kr. 476 
Samráð……………… 1 x kr. 68 kr. 68 
Eftirmeting……….. 1 x kr. 68 kr. 68 
Termisk viðgerð…. 8 x kr. 68 kr. 544 
Ultraljóð……………. 7 x kr. 68 kr. 476 
Handaviðgerð……. 7 x kr. 68 kr. 476 
Viðgerðarkostnaður………………. kr. 2.108 
Sjúkrakassans partur……………… kr. 1.054 

4 
Ávíst er 15 x venjing. Í meðal tekur viðgerðin ½ tíma. 

Kanning……….. 1 x kr. 68 kr. 68 
Venjing………… 1 x kr. 68 kr. 68 
Venjing………… 14 x kr. 136 kr. 1.904 
Viðgerðarkostnaður………………. kr. 2.040 
Sjúkrakassans partur……………… kr. 1.020 

5 
Veitt verður ávíst undirvísing: 6 í bólkinum. Tá er sjúkrakassans partur kr. 25 pr. undir-
vísingartíma (ekskl. fasta gjaldið eftir § 20 stk. 9) og 39 “tímar” verða hámark í hesum føri. 

Kanning……….. 1 x kr. 68 kr. 68 
Undirvísing…… 39 x kr. 50 kr. 1.950 
Viðgerðarkostnaður………………. kr. 2.018 
Sjúkrakassans partur……………… kr. 1.009 
Um samráð og/ella eftirmeting er umbiðið, lækkar tímatalið samsvarandi hesum kostnaði. 
Fysioterapeutisk kanning eftir § 19 stk. 1 er vanliga ikki aktuel, tá talan er um undirvísing í 
bólki. Eru færri í bólkinum hækkar gjaldið fyri tann einstaka pr. “tíma” og tímarnir fækka 
samsvarandi. 

6 
Ávíst er 10 x venjing sum heimaviðgerð. Fysioterapeuturin starvar á viðgerðarstovu. 
Viðgerðin tekur umleið ½ tíma. 



Kanning……….. 1 x kr. 68 kr. 68 
Venjing………… 7 x kr. 136 kr. 952 
Ískoyti………….. 7 x kr. 136 kr. 952 
Viðgerðarkostnaður………………. kr. 1.972 
Sjúkrakassans partur……………… kr. 986 

Í hesum føri broytist viðgerðartalið ikki, um samráð og eftirmeting vóru umbiðin; men evt. 
um fysioterapeutisk kanning var umbiðin. 

Ískoytið er ásett við heimild í § 20 stk. 6. 

7 
Ávíst er 10 x venjing sum heimaviðgerð. Fysioterapeuturin starvar ikki á viðgerðarstovu: er 
ferðandi fysioterapeutur. Viðgerðin tekur í meðal ½ tíma: 

Kanning……….. 1 x kr. 68 kr. 68 
Venjing………… 1 x kr. 68 kr. 68 
Venjing………… 9 x kr. 136 kr. 1.224 
Ískoyti………….. 10 x kr. 68 kr. 680 
Viðgerðarkostnaður………………. kr. 2.040 
Sjúkrakassans partur……………… kr. 1.020 

Ískoytið er ásett við heimild í § 20 stk. 7. 

Tórshavn hin 6. februar 1995 

Fyri MSF: 

Tórbjørn Mikkelsen 

Herman J. Dam 

Fyri FF: 

Karin Djurhuus 

Jónas Johnsson 

 
	  


