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Jan Chrisíoffersen. fiskiumboðsmadur.

Vónandi finna
teir ikki olju á
bestu grunnum
-Tað hevur gingið væl hjáføroyska fiskiumhoðsmanninum umhorð á seismikkskipunum, sum
hava gjørt kanningar við Føroyar í ár. Sosialurin
hevur verið umborð og tosað við Jan Christoffersen, sum hevur havt hetta áhugaverda arheiði um
hendi síðani tíðliga í summar.
Síðani juni mánað hevur
Jan Christoffersen frá
Vaktarog
Bjargingartacnastuni verið
fiskiumboðsmaður
um bo r ð
á
seism ikkskipunum hjá
Wcstem. Hctta cr partur í
avtaluni
mi l l um
landsstýrið
og
amerikonsku fyritøkuna.
Hann sigur, at hetta
arbeiðið hevur gingið stak
væl.
Uppgávan
hj á
fiskiumboðsmanninum er
at vcra sambindingarlið
millum fiskivinnuna og
teirra umboð á sjógvi og
landi øðrum cgin og
sei smi ska
skipið
hinumcgin og bcra so f
bandi. al partarnir ikki
óncyðugt órógva hvør
annan.
Jan C h risto ffersen
sigur, at tað vil allíð so
vera. al cin kcmur upp á
tvørt av hvørjum øðrum,
og tað hava eisini vcrið
cinstakar hcndingar, har
onkur kcðilig støða hevur

likið scg upp, mcn tað
hevur so altíð cydnast at
fáa ein dialog og loyst
trætur og ivamál.
Hann vísir á, at tað er
hent, at fiskiskip hava
verið noydd at flyta seg
fyri seismikkskipinum.
Mcn hann heldur ikki, at
tað hevur vcrið nøkur
illstøða um hetta, lí tað
hcvur ikki verið varandi.
Tað hevur borið til at
arbeiða
hjá
scismikkskipinum, u' báðir
partar hava víst góðan
vilja
sigur
Jan
Christoffcrscn.
Hann vfsir annars á, at
spurningurin um sjálvt
umhvør vi ð
hevur
sjálvandi alla liðina vcríð
frammaliga í tonkunum,
tvs. at arbcill hcvur vcrið
solciðis, at kanningarnar
hava ikki skalt fisk og
fiskasiovnur. Roynt hcvur
vcrið at skipa skjólingina
solciðis, at hon hcvur
vcrið til minst ampa fyri
bæði fisk og fiskimcnn.
Mcn kannmgamar hava

verið lagdar soleiðis til
rættis, at teir hava ikki
arbciu á økjum, har yngul
vanliga er um summarið.
Jan C hristoffcrscn
hevði annars vcrið fegin
um fólk, sum hava okkurt
at fínnast at clla siga í
sambandi við scismisku
kanningar, um at vcnda
sær til sín ella Vaktar- og
Bjargingartænastuna. -Er
okkurt hjartasuff, so sigið
frá. Tað er míu arbciði at
svara slíkum spumingum
og grciða ivamál. Er
okkurt, sum eg ikki havi
eyguni við, so cr gott at
vart vcrður gjørt við tað.
V it
s pur du
J an
Christoffcrscn, hvørjar
avlciðingar ein komandi
oljuvinna kann fáa fyri
okkara fískastovnar!
-Tað cr scra torført at
siga. Finna vit olju f
økjum, har lítil fískiskapur
cr, so er tað ikki nakar
trupullciki, mcn koma vit
at scta oljupaliamar á allar
okkara bcstu fískigrunnar
so sum Sandoyarbanka, I

Jan Christqffersen, Føroya fyrsti og einasti fiskiumboðsmaSur umborð á seismikskipi.
Mynd kalmar
N ólsoyar B anka og
Føroya Banka, so krevja
vit at hugsa álvarsliga um,
hvat vit skulu gcra. Men
hesin spurningurin cr so
ikki aktucllur enn.
-Mcn hcldur tú, al ein
tjóð sum okkara, sum
burturav livir av físki,
cigur at bcra ótta fyrí eini
komandi oljuvinnu og
árinnum av henni?
-Nei tað haldi eg
avgjørt ikki. Solcingi sum
ein kann tosa saman og
fínna fram lil, hvat frægast

er at gera, so eigur tað at
bcra til.
Men Jan Christoffersen
hcldur tað vera sera
umráðandi, at tá vit í dag
umrøða cina møguliga
komandi oljuvinnu, eisini
hava bæði spumingin um
fiskivinnu og umhvørvi
við í orðaskiflinum.
-Eg haldi tað hevur
veríð hcilt beint at hava
føroyingar umborð á
skipum sum hcsum fyri
alla ti'ðina at hava eyguni
eftir, hvat er best at gcra.
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H v o r h e v u r á b y rg d in a a v o g h v o r s tý r ir
s jú k r a r o k tin i?
Frá Isknaligarí síSu ljóðar, at
sjúkrarekt innan sjúkrahúsgátt
er bcrt lann. sum er knýu at
Izknaligu boðunum um viðgcrð.

Einki er soskeivt sumlað.

Er okkuri prakitski al fáa upp á pláss. so taka leir h ' ‘\ r . Jónftnn Simonsen, frá Srnyril
Line og Jan Christoffersen ster av tí. Síynd kiilmur

Jan Christoffcrsen er
ikki ókendur umborð á
Polar Princess. Tá hann
fyrr í ár varð sendur til
Norcgs at ktinna seg við
a rb e ið i
h já
ei num
fískiumboðsmanni
umborð á scismikkskipi,
kom hann ncttup umborð
á Polar Príncess at læra
seg hctta nýggja aibciðið.
jan

Læknar og sjúkrasystrar
(fyrí ikki at siga øll onnur
starvsfólk cisini, sum tó iltki
cru umrødd hcr) arbciða lið um
lið saman við sjúklinginum.
Arbciðsøkið hjá lclcnunum
er at kanna, scta na vn á sjúkuna
og at viðgera. Arbciðsøkið hjá
sjúkrasyslrunum cr ofta tz tt
knýu at lí Ixknaliga, mcn hcvur tó siu sjálvstøðuga arbeiðsøki.
Handaligi
parturin
av
sjúkrarøktini. i.d. at skifla á
sárum. at gcva sproytu. at
songarbøða cr mcst sjónligur
og lcttastur at prógva í haglol
um. mcðan tann ogvuliga umfaundi parturin, ið snýr scg um

umsorgan og stuðul til sjúklingin líka mikið h vørjarí sløðu
hann er t, er torførarí at prógva.
Á sjtikrahúsunum er ábyrgd arøkið hjá sjúkrasy strunum at
vcra um sjúldingin og avvarðandi 24 u'mar um samdøguríð.
Harafturat eru nógvar aðrar
uppgávur. m.a. at fyrisita
starvsfólka- og fíggjarviðurskifti og at undirvísa sjúklinginum. avvarðandi og lcsandi.
Hctta eru alt karm ar. sum
skulu avtalast við samstarvsfclagamar, cisini lzknam ar.
mcn hvussu sjúkrarøkiin sjálv
skal arbciða innan fyri cgnar
karmar. hcvur hon sjálv og
tingin an n a r ábyrgdina av og
hicmildina at úiinna. annars
var jú ikki ncyðugt at Irra til
sjúkrasystir.

verltið skulu fylgja galdandi
rcglugcrð. mcn sjúkrahússtjórin tulkar nú einsamallur rcglugcrðina og bcrt tann partin.
sum snýr scg um arbciðsøkið
hjá sjúkrasystrunum - man tað
vcra rz tt av politiska mynduglcikanum at góðtaka úrslitið???
Sannlcikm er jú. at rcglugcrðin tkki cr núlíðarhóskandi
og eigur at cndurskoðasi sum
hcild.
SAMSTARV
Allastaðni rundan um Føroya
land cru fakfólkini. em bztis
fólkini og politiski myndugIcikin vorðin greið yvir. a*.
iarkna og sjúkrarøktaryrkið,
hóaslym isk arbciðsøki. cru cin
sznsvarandi cind og bcst við a!
fáa tað bosta burtur úr háðum

t il k in í;

011 survsfólk tnnan sjúkrahús-

h ' r u m h a t d á s i i t u /.?

