Tíðindi úr Føroyum tann 14.12.16
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Hey øll.
Vit hava roynt okkara besta at skipa fyri tiltøkum her upp til jólar og hava vit fylgjandi at
bjóða uppá.
1. Tann 26/11 verður ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og
seinni verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18.
Drekkivørur eru fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru
eisini vælkomin. Vit seta nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar.
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 26/11''.
Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo
2. Tann 10/12 verður bowling og góður matur í Havn. Tað kostar 250,- kr at luttaka. Tiltakið
byrjar klokkan 19. Drekkivørur eru fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan við.
Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta nøsina fram ímóti 15+ luttakarar.
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Bowling 10/12''.
Vinarliga send win mail til Andreas um luttøku: andreas@antares.fo
3. Tann 17/12 verður aftur ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan
og seinni verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18.
Drekkivørur eru fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru
eisini vælkomin. Vit seta nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar.
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 17/12''.
Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo
Hava tit spurningar vinarliga sendi mail til Martin ella Andreas.

Bestu heilsir frá Martin og Andreas

Áhugafelagið Antares
- vit sum starvast uttanlands
www.antares.fo / antares@antares.fo

Veðrið:

jn.fo
13 sjófólk hjá P&O Ferries tikin fyri doping
Trettan av manningini á einum av ferjunum hjá P & O Ferries eru tikin fyri at vera ávirkað av
narkotika undir eini stakkanning. Urinroyndirnar vórðu tiknar á tveimum túrum síðsta
hósdag. Váttar ein nærri kanning avdúkingarnar, verða tey 13 søgd upp.
”Sum lið í eini rutinu narkoroynd av manningum okkara, vórðu 13 persónar á Pride of
Canterbury tikin fyri ikki-negativar royndir, sum nú eru sendar til nærri kanningar. P & O
Ferries rekur ein null-tolsemis politikk mótvegis misnýtslu og møguligir meðarbeiðarar, ið ikki
lúka kravið, verða sendir til hús. Ongi evni eru funnin, men løgreglan í Dover Havn er kunnað
um málið”, sigur ein talsmaður fyri P & O Ferries.
Sambært The Sun daily fór kanningin av 104 sjófólkum fram á Pride of Canterbury, ið siglir
rutusigling um Ermasund, úr Onglandi til Fraklands. Ongin av yvirmonnunum á skipinum var
millum tey 13, ið vórðu testað positiv.
Kelda: TradWinds
Antares.fo
Nýggjur norðurlendskur shippingbanki veruleiki í næstum
Shippingbankin Maritime & Merchants fer at leggja seg eftir at fáa smærri og miðalstór
reiðarí sum kundar.

Eftir fleiri ára fyrireikingar letur nýggi shippingbankin Maritime & Merchant upp í næstum.
Bankin fer at leggja seg eftir at fáa smærri og miðalstór reiðarí sum kundar.
Tað skrivar ShippingWatch.
Partaeigararnir telja sambært miðlinum týskaran Henning Oldendorff og fleiri norsk
shipping- og vinnulívsfólk.
Ein nýggj nevnd verður væntandi almannakunngjørdi í hesi vikuni.

Undan aðalfundinum í viku 49 myndaðu hesir nevndina: Endre Ording Sund, fyrrverandi
stjóri í Wilhelmsen Group og Awilco Offshore, formaður, Henning Oldendorff og norski
stóríleggjarin Arne Blystad. Teir báðir síðstnevndu verða helst teir báðir størstu
partaeigararnir.
Í nevndini sótu eisini Klaus Kjærulff, Dagfinn Lunde, fyrrverandi shippingstjóri í DVB Bank,
umframt Alex Nergaard, Nergaard Investment Partners, og Paal Utvik úr Landmark Holdings í
Shanghai.
Kelda: ShippingWatch
Antares.fo
Mærsk leggur áherðslu á bingjuflutningin
A.P. Møller - Mærsk ætlar í framtíðini at leggja áherðslu á bingjureiðaríið Maersk Line og
hurð til hurð flutning umvegis eitt tætt samstarv millum Maersk Line, Svitzer, Maersk
Terminals, logistikkfelagið Damco og við bingjuverksmiðjuna Maersk Container Industry á
síðulinjuni.
Ætlanin varð løgd fram á kapitalmarknaðardegnum hjá felagnum í Keypmannahavn í gjár.
Sambært tekniska stjóranum í Maersk Line, Vincent Clerc, halda í dag bert 12 pst. av
kundunum hjá Maersk Line fram við at brúka Mærsk-tilboð í víðari leið teirra ímóti
endamálinum.
-Henda partin vænta vit at kunna økja munandi, segði Vincent Clerc á fundinum.
Sambært stjóranum í A.P. Møller - Mærsk, Søren Skou, fer Mærsk í framtíðini at leggja
áherðslu á útreiðslusparingar heldur enn íløgur. Sostatt fer Maersk Line ikki at gera íløgur í
nýggj skip men - um marknaðarparturin veksur - chartra verandi tonnasju inn.
Sambært Mærsk verður javnvág millum útboð og eftirspurning á bingjumarknaðinum hetta
til 2025.
25 prosent av umsetninginum hjá A.P. Møller - Mærsk koma í dag frá orkuøkinum. Fyritøkan
ætlar at næstu tvey árini at fáa greiði á, hvønn leiklut orkuvirksemið í framtíðini skal hava.
Kelda: maritimedanmark.dk
Antares.fo

Nú resta bara 234 fólk í stóra runda talið
14-12-2016 15:44
Fólkatalið heldur fram at vaksa, og tá Hagstovan gjørdi upp 1. novenber, restaðu 234 fólk í,
at fólktalið var 50.000.
Fólkatalið var tá 49.766, og er tað vaksið við 743 fólkum síðani 1. november í fjør.
- So stórur fólkavøkstur hevur ikki verið í einum ársskeiði síðstu 15 árini, sigur Hagstovan.

Fólkavøksturin kemur av stórari nettotilflyting upp á 454, ið er munurin millum tilflyting og
fráflyting, og av einum burðaravlopi á 289, ið er munurin millum fødd og deyð.
Dimma.fo
Stefan í Skorini nýggjur stjóri í Reiðarafelagnum
14.12.2016 - 11:30
Føroya Reiðarafelag hevur sett Stefan í Skorini sum nýggjan stjóra í felagnum.
Stefan í Skorini er 36 ára gamal og útbúgvin stjórnmálafrøðingur (cand.scient.pol.) frá
Københavns Universiteti. Hann hevur áður starvast í m.a. Kringvarpi Føroya, BankNordik,
Vinnuhúsinum, Uttanríkistænastuni og Fiskimálaráðnum.
Stefan í Skorini tekur við starvinum í februar mánað.
Føroya Reiðarafelag hevur sum endamál “at savna allar føroyskar reiðarar til at útinna felags
áhugamál, m.a. at gera sáttmálar við feløgini fyri manningar á føroyskum fiskiskipum, eins og
á øðrum økjum at verja felags áhugamál limanna”.
Umframt at standa fyri dagliga virksemi felagsins umboðar stjórin eisini felagið í ymiskum
nevndum og ráðum á føroyska arbeiðsmarknaðinum.
Føroya Reiðarafelag heldur til í Vinnuhúsinum á Óðinshædd í Havn.
Stefan í Skorini tekur við eftir Herálv Joensen, sum 1. januar 2017 verður aðalstjóri í
Uttanríkis- og vinnumálaráðnum.
Tíðindaskriv frá Føroya Reiðarafelag
Portal.fo
Rok í Aleppo í dag
14.12.2016 - 13:10
Iranskt-stuðlaðir hermenn hava í dag forðað sivilum og uppreistrarhermonnum at fara úr
Eystur Aleppo.
Hetta veit millum annað enska blaðið The Guardian at siga í dag.
Hetta er ikki í tráð við tað, sum altjóða miðlar annars boðaðu frá í gjár viðvíkjandi tí, at
Russland, Turkaland, sýriska stjórnin og sýriskir uppreistrarbólkar høvdu gjørt eina avtalu um,
hvussu teir seinastu uppreistrarhermenninir eins væl og sivil kundu taka seg úr eystara
partinum av býnum, sum nú aftur er komin undir ræðið hjá herdeildunum hjá Bashar alAssad, sýriska forsetanum.
Sum skilst vóru tað russar og turkar, sum tóku stig til at fáa hesa semjuna í lag ímillum teir
stríðandi partarnar.
The Guardian skrivar, at bumbingin av kringsettu býarpørtunum í Eystur Aleppo hevur hildið
fram í morgun, hóast partarnir í gjár, sum longu nevnt, komu ásamt um eina avtalu, sum
skuldi tryggja, at fólk sluppu úr býnum.
Sambært The Guardian er tað ógreitt, nær tey sivilu og uppreistarhermenninir sleppa úr
býnum, og hvørt avtalan frá í gjár yvirhøvur fer at halda.

Uppreistarhermenn í Eystur Aleppo skulu hava sagt, sambært The Guardian, at teir ynskja at
virða avtaluna frá í gjár, meðan iranskt-stuðlaðir hermenn hava, sum skilst, ikki verið eins
grannhavandi, hetta tí at avtalan frá í gjár, sambært teimum, skal hava verið gjørd uttan um
Assad og Iran.
ST hevur í sínum lag sagt, at tað ikki er við í ætlanunum at fáa sivil og uppreistrarhermenn úr
Eystur Aleppo, men at felagsskapurin tó er til reiðar at hjálpa.
Portal.fo
Føroyar og Grønland víðkað avtaluna um fiskiveiðirættindi fyri 2017
14.12.2016 - 15:40
Føroyar og Grønland hava í dag skrivað undir avtalu í Keypmannahavn um sínámillum
fiskiveiðirættindi fyri 2017. Fiskiveiðiavtalan millum Føroyar og Grønland er lítil í vavi, men
aftur í ár hækkar javnvágin í avtaluni.
Hetta boðar Fiskimálaráðið frá í dag á heimasíðu sínari.
Fiskimálaráðið vísir á, at broytingarnar í 2017 vera, at føroysk skip fáa størri kvotur av toski
og svartkalva í grønlendskum sjógvi, meðan grønlendsk skip fáa betri møguleika at veiða
svartkjaft í føroyskum sjógvi. Hetta fer at koma skipum, ið vanliga fiska botnfisk við Føroyar,
til góðar.
Fiskimálaráðið vísir víðari á, at føroyskum skipum verður loyvt at fiska tilsamans 1.225 tons
av toski við Eysturgrønland og 475 tons av brosmu. Talan er, sambært Fiskimálaráðnum, um
eina øking á 400 tons av toski. Harumframt økist kvotan av svartkalva við 50 tonsum upp í
325 tons. Føroyar varðveita eina royndarkvotu eftir krabba við Eysturgrønland á 500 tons.
Føroyska svartkalvakvotan við Vesturgrønland verður verandi 100 tons eins og í 2016.
Grønlendska kvotan av svartkjafti í føroyskum sjógvi økist við 5.000 tonsum upp í 13.000
tons. Grønland fær harumframt atgongd at fiska ta kvotu av svartkjafti, sum Grønland fær
tillutað ígjøgnum NEAFC, í føroyskum sjógvi. Hetta eru góð 7.000 tons. Grønlendskum
skipum verður harumframt loyvt at fiska 2.500 tons av norðhavssild, og tað er óbroytt í mun
til 2016.
Fiskimálaráðið greiðir at enda frá, at ætlanin undan samráðingunum var eins og í fjør at økja
føroysku toskakvotuna undir Grønlandi, og at tað hevur eydnast við at lata Grønlandi størri
kvotu av svartkjafti í føroyskum sjógvi.
Tað vóru grønlendski samráðingarleiðarin, Emanuel Rosing, og føroyski samráðingarleiðarin,
Andras Kristiansen, sum skrivaðu undir sínámillum avtalu um fiskiveiðirættindi fyri 2017.
Samráðingarnar fóru fram á Norðuratlantsbryggjuni í Keypmannahavn.
Portal.fo
MFS hartar fíggjarnevndina fyri at niðurraðfesta Setrið og reka ung av landinum
14.12.2016 - 17:30
-...Tað, sum Fíggjarnevndin nú ger, er at siga við ung: Vit vilja ikki hava tykkum her, farið
onkra aðrastaðni og útbúgvið tykkum.
Hetta sigur Torstein Jóhannes Fríðfinsson, formaður í MFS, í lesarabrævi í dag vegna MFS.

Torstein Jóhannes Fríðfinsson ber fram omanfyrinevndu útsøgn í sambandi við, at
Fíggjarnevndin hevur tikið eina millión krónur frá Fróðskaparsetrinum. Hetta metir hann,
vegna MFS, vera eini boð frá landsstýrinum til ung í Føroyum um at fara av landinum at lesa
– nakað, sum, sambært honum, ikki er í tráð við gongdina seinru árini, har ið fleiri eru farin
undir hægri lestur í Føroyum, og har ið nýggjar útbúgvingar eru settar á stovn á Setrinum.
Torstein Jóhannes Fríðfinsson sigur tó, at tey í MFS ikki kunnu ímynda sær, at samgongan,
sum nú situr, fer at taka undir við ætlanini hjá Fíggjarnevndini um at niðurraðfesta Setrið við
einari heilari millión. Hann heitir í hesum sambandi á samgonguna um at at taka um endan
og fáa málið á beint aftur, so at Fróðskaparsetrið fær ta neyðugu raðfestingina, so at ung
framvegis fara at velja Føroyar.
Portal.fo
Eldur fráboðaður í húsi í Havn - Varð skjótt sløktur
14.12.2016 - 19:08
Vakthavandi á løgreglustøðini í Havn visti fyri lítlari løtu at siga, at eldur hevði verið í einum
húsi í Krókabrekkuni undir Glaðsheyggi í Havn.
Vakthavandi upplýsti, at sløkkilið, løgregla og sjúkrabilur skjótt komu á staðið, men at talan
bert var um ein lítlan eld, sum skjótt varð sløktur.
Eldurin varð fráboðaður um seks-tíðina.
Portal.fo
So er greitt hvussu spælast skal í steypakappingunum í hondbólti
14.12.2016 - 19:44
Nú landskappingin er hálvrunnin er greitt, hvussu leikast skal í bólkaspælinum í
steypakappingini, sum byrjar í viku 3 í januar. Liðini verða sett saman soleiðis, at liðini, sum
liggja nr. 1, 4, 5, 8 og 2, 3, 6, 7, tá kappingin er hálvrunnin, verða bólkaði saman. Hetta boðar
hondbóltssambandið frá á heimasíðuni.
Bólkarnir síggja soleiðis út:
Menn:
Bólkur 1: H71, KÍF, Neistin og H71 2/VÍF 2
Bólkur 2: Kyndil, VÍF, StÍF og Team Klaksvík
Fyri at fáa fýra lið í hvønn bólk er neyðugt, at eitt av eykaliðunum úr 1. deild við. Hetta lið
verður antin H71 2 ella VÍF 2, sum skulu spæla innleiðandi dyst um síðsta bólkaplássið í bólki
1.
Kvinnur:
Bólkur 1: Neistin, VÍF og StÍF
Bólkur 2: Kyndil, VB, Stjørnan og H71
Hjá kvinnunum verður somuleiðis eitt lið úr 1. deild við millum tey beestu liðini, og hetta
verður H71.
Portal.fo

Kyndil basti Neistanum í Hvonn deildini
14.12.2016 - 20:30
Grannarnir, Kyndil og Neistin hittast í báðum teimum bestu hondbóltsdeildunum í kvøld.
Harafturat tekur H71 í FTZ deildini móti klaksvíkingunum úr Team Klaksvík. Kvinnudysturin er
liðugt spældur, og hann endaði við 19-17 sigri til Kyndil. So talan bleiv ikki um nakra
málveitslu.
Kyndil og Neistin liggja nú lið um lið á stigatalvuni við 18 stigum. Neistin er tó omaná við
frægari málmuni. Mál blivu tað annars ikki so nógv av í dystinum teirra millum í kvøld, og
hálvleiksstøðan var einans 7-6 til Kyndil.
Tók longi at koma í gongd
Tað skuldu ganga heili 19 minuttir, áðrenn Neistin fekk sítt fyrsta mál í dystinum, og tað
merkti allan dystin. Tað vóru ikki álopini sum høvdu sínar bestu dystir. Tá Neistin fekk sítt
fyrsta hevði Kyndil longu fingið 6 mál, og sostatt fekk Kyndil bert eitt mál afturat í fyrra
hálvleiki, meðan Neistin hinvegin næstan fekk bart seg upp á javnt.
næsti hálvleikur var meira javnur, og munurin bleiv ongantíð nakar munur. Ikki fyrr enn í
síðsta minutti fall avgerðin, tá Neistin fekk útvísing, og Kyndil síðani gagnýtti numeriska
munin til fulnar.
Úrslit:
Kyndil - Neistin 19-17 (7-6)
Toppskjúttar:
Kyndil: Anna A. Brimnes - 6 mál
Neistin: Birita Ingolfsdóttir - 5 mál
Portal.fo
H71 og Neistin vunnu
14.12.2016 - 21:32
H71 gjørdi í kvøld sína skyldu á heimavølli, tá liðið vant burturúr Team Klaksvík í
Hoyvíkshøllini. Úrslitið bleiv ein knúsandi stórsigur 35-16, eftir hálvleiksstøðuna 16-06. á
Hálsi var grannauppgerð, og hesin dysturin bleiv nakað væl javnari enn tann í Hoyvík. Úrslitið
bleiv 27-25 til Neistan, sum harvið spennir bein fyri royndunum hjá Kyndli at innheinta H71
og VÍF.
Hálvleiksstøðan á Hálsi var 12-14 til Neistan.
Úrslit:
H71 - Team Klaksvík 35-16 (16-06)
Toppskjúttar:
H71: Leivur Mortensen - 6 mál
Team Klaksvík: Finnur Hansson - 5 mál
Kyndil - Neistin 25-27 (12-14)
Toppskjúttar:
Kyndil: Hjalti Mohr Jacobsen - 10 mál
Neistin: Rói B. Hansen - 10 mál
Portal.fo

Heykur og Falkur landa í Runavík
14-12-2016 - 09:29
Partrolararnir Heykur og Falkur landa í morgun í Runavík, teir hava tilsamans 280.000 pund,
meginparturin er upsi, eisini hava teir fitt av hýsu.
Teir hava hendan túrin roynt víða um.
Jn.fo
Helgi Abrahamsen spyr um markaforðingar
14-12-2016 - 14:02
Setur fyrispurning um markaforðingar
Helgi Abrahamsen, sum í løtuni er varamaður í løgtinginum, hevur sett ein fyrispurning til
Poul Michelsen, landsstýrismann, um markaforðingar millum Norðurlond.
”Hvørji ítøkilig stig eru tikin seinastu tvey árini, sum hava til endamáls at minka um
markaforðingarnar sum eru millum Føroyar og hini Norðurlondini?” Tað vil Helgi
Abrahamsen, løgtingsmaður, hava at vita frá Poul Michelsen, landsstýrismanni.
Helgi Abrahamsen vísir á, at tann 20. apríl 2012 hevði løgtingið eitt sokallað ”temaorðaskifti”
um markaforðingar. Viðgjørdar vórðu forðingar, sum gera tað trupult ella ómøguligt hjá fólki
at virka tvørturum norðurlendsku landamørkini.
”Tað var Annika Olsen, landsstýriskvinna við norðurlandamálum, sum legði upp til
orðaskiftið. Í framløguskrivinum vísti hon á, hvørji átøk landsstýrið hevði sett sær fyri at seta í
verk, fyri at byrgja upp fyri markaforðingum,” sigur Helgi Abrahmsen.
Hann vísir á, at hann fleiri ferðir síðani hevur sett fyrispurningar, fyri at fáa at vita, hvussu
langt er komið við arbeiðinum. Sambært svarunum vóru nógv tiltøk sett í verk og fleiri vóru
ávegis. Eitt av tiltøkunum sum skuldi setast í gongd var skipan av einum føroyskum
markaforðingarbólki. Hesin skuldi finna fram til hvørjar markaforðingar eru, og taka stig til at
fáa hesar loystar. Tí spyr Helgi Abrahamsen eisini, hvussu langt hetta arbeiðið er komið, og
um aðrar av nevndu broytingunum eru framdar.
”Hesin spurningurin verður settur fyri at fáa upplýst, hvat er hent á økinum síðani seinasti
fyrispurninguri varð svaraður,” sigur Helgi Abrahamsen.
Jn.fo
Maniitsoq kom á Miðvág seinnapartin
14-12-2016 - 22:10
Seinnapartin í dag kom Manittsoq á Miðvág. Manittsoq er komi henda vegin fyri at gera
ymiskt viðlíkahalds arbeiði, tó er enn ikki greitt hvør skal gera tað. Skipið fer til grønlands í
mars næsta ár.

Upprunaliga er skipið bygd til kópaveiðu, skipið er bygt í 1960, men var seinni brúkt til
nótaskip.
Síðani 2015 er skipið brúkt til at flutt livandi tosk frá útróðrarmonnum í Vesturgrønlandi til
flakavirkið í Grønlenska býnum Manittsoq, sum skipið eisini eitur eftir, so skipið verður í dag
brúkt sum brunnbátur.
Tað eru 7 mans við skipinum, og teir koma úr Føroyum, Grønlandi og Norra. Skipið siglir við
norskum flaggi, og er heimahoyrandi í Tromsø.
Jn.fo
Heykur og Falkur landa í Runavík
14-12-2016 - 09:29
Partrolararnir Heykur og Falkur landa í morgun í Runavík, teir hava tilsamans 280.000 pund,
meginparturin er upsi, eisini hava teir fitt av hýsu.
Teir hava hendan túrin roynt víða um.
In.fo

Tobbi takkar fyri seg á Fólkatingi
14.12.2016 (17:20)
Høgni Hoydal er valdur fyri Tjóðveldi á danating, men eftirsum, at Høgni Hoydal hevur tikið
sæti í landsstýrinum, hevur Magni Arge upprunaliga røkt sessin fyri formannin í Tjóðveldi.
Men fyrr í ár valdi Magni Arge at taka farloyvi úr Fólkatinginum og ístaðin taka sæti á
Løgtingi.
Síðani hevur Torbjørn Jacobsen røkt sessin.
Men í kvøld skrivar Torbjørn á sínari Facebook síðu, at ivaleyst helt hann í dag sína seinastu
røðu á Fólkatingi nakrantíð.
- Í dag flutti eg, kanska og helst, fram mína seinastu røðu nakrantíð frá hesum fabelagtiga
røðarapallinum á Fólkatingi, skrivar hann millum annað á sosiala miðlinum.
Spurningurin er so, um Magni Arge ætlar sær niður aftur á danating í 2017 ella um næstur á
listanum tekur yvir sessin hjá Høgna Hoydal á Fólkatingi.
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Føroyskir sjúklingar væl viðfarnir í Íslandi
14.12.2016 (18:00)
Sum heild eru føroyskir sjúklingar, sum verða sendir av landinum til Íslands at fáa serviðger,
væl nøgdir við viðferðina, teir fáa har yviri.

Tað vísur ein kanning, Landssjúkrahúsið í Reykjavík hevur gjørt í eitt ár, frá juli í 2015 til juni í
2016.
Landssjúkrahúsið sigur, at allir føroyskir sjúklingar, sum vórðu til viðgerar har hetta árið,
fingu eitt spurnarblað, har teir vórðu bidnir um at svara ymsum spurningum í sambandi við
viðgerðina á sjúkrahúsinum.
Men teir vórðu eisini bidnir um at siga sína meining um umstøðurnar annars í sambandi við
sjúkuferðina til Íslands, og eisini, hvørja meting tey høvdu av læknunum og øðrum
heilsustarvsfólki, tey høvdu havt við at gera.
Úrslitið vísur, at sum heild eru sjúklingar nøgdir við næstan alt, ið hevur við sjálva viðgerðina,
og sjúkrahúsið, at gera.
Eitt nú vóru 100 prosent av sjúklingunum sera væl nøgdir, ella nøgdir við viðgerðina, og tað
vóru eisini allir sjúklingarnir, sum vóru tryggir við fakligu vitanini hjá læknunum. Tey eru eisini
nøgd við upplýsingina tey fingu um viðgerðina.
Kortini er tað ein fjórðingur, sum sigur, at tað knípti at skilja alt heilsustarvsfólkið greiddu
teimun frá, og tað eru eisini nøkur, ið fýlast á bíðitíðirnar
Hinvegin er ónøgdin størri við umstøðurnar á sjúklingahotellinum. Eitt nú eru tað bara eini
40 prosent, sum eru nøgd við matin á sjúklingahotellinum og nógv eru eisini ónøgd við
tænastuna, tey annars fáa á sjúklingahotellinum.
Uttanlandstænastan á Landssjúkrahúsinum sigur, at hava gjørt vart við hesi viðurskiftini og at
íslendingar hava tikið tað til eftirtektar, soleiðis at umstøðurnar nú batnaðar munandi.
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Andlát:
Dorrit Kjærsgaard, fødd Kjærbæk, ættað úr Havn, búsitandi í Osted í Danmark, andaðist í
heiminum, sunnudagin 11. des, 70 ára gomul.
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