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Pál Weihe - Nógv at læra av oljuvinnu
Innan fiskivinnu hava vit vant okkum við, at tað er vandamikið og góðtaka tað
bara meira ella minni. Innan oljuvinnuna vita teir, at tað er vandamikið og
hava valt at gera nakað við tað - sjálvt um tað er sera kostnaðarmikið roknar
oljuvinnan við, at tað loysir seg í longdini at brúka nógvar pengar uppá trygd
sigur Pál Weihe, sum herfyri vitaði boripallin, ið skal bora á landgrunninum
komandi ár. Krøv Millum krøvini, sum Føroyar seta altjóða oljufeløgunum, ið
bora her, eru tey frá heilsumyndugleikunum og umboðaði Pál Weihe
Landslæknastovnin og Deildina fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu, sum øll árini
borað hevur verið ða Føroyaleiðinij, hava haft ábyrgdina fyri læknatænastuni
umborð. Sambært føroyska reglugerð er tað soleiðis, at tá ein boripallur er
komin á boristaðið broytist hann frá at vera eitt skip til eitt stað, har vanligu
reglarnir fyri hvussu heilsutænastu í landi eru galdandi. Grein 72 í kunngerðini
um Heilsu, trygd- og umhvørvi hevur greiðar ásetingar um hetta. Pál Weihe
sigur við oljan.fo, at hann áður hevur átikið sær at hava ábyrgdina fyri
heilsutænastuni umborð. Har er so ein av ásetingunum, at umborð á boripalli
skal altíð vera ein sjúkrarøktarfrøðingur við danskari autorisatión. Kanna
hospitalið Endamálið við hesum túrinum var so at kanna, hvussu "hospitalið"
umborð sá út, hvønn útbúnað tey høvdu og hvønn heilivág tey høvdu at taka
til. Eftirlitið við hospitalinum hevur Landslæknin, líkasum við øllum øðrum
viðgerðarstøðum í Føroyum við lóggildum heilustarvsfólki Tað er
Landsapotekarin, sum hevur eftirlit við heilivági á føroyskum øki, og tað
merkir, at bert heilivágur, sum Landsapotekarin hevur góðkent, kann brúkast
til viðgerðar - og ikki allur heilivágur, sum pallurin hevði við úr øðrum
londum. Míni ørindi vóru so at meta um heilsuútbúnaðin umborð og so boða
Landslæknanum og Landsapotekaranum frá um viðurskiftini vóru í lagi,
sambært okkara reglum sigur Pál Weihe og heldur fram - Trygdarmentan
Generelt má eg siga, at trygdarmentanin umborð á einum palli er munandi
hægri enn umborð á einum fiskifari hjá okkum. Á einum trolaradekki er eftir
mínum tykki meira vandamikið enn á boridekkinum á pallinum. Men á

til viðgerðar - og ikki allur heilivágur, sum pallurin hevði við úr øðrum
londum. Míni ørindi vóru so at meta um heilsuútbúnaðin umborð og so boða
Landslæknanum og Landsapotekaranum frá um viðurskiftini vóru í lagi,
sambært okkara reglum sigur Pál Weihe og heldur fram - Trygdarmentan
Generelt má eg siga, at trygdarmentanin umborð á einum palli er munandi
hægri enn umborð á einum fiskifari hjá okkum. Á einum trolaradekki er eftir
mínum tykki meira vandamikið enn á boridekkinum á pallinum. Men á
pallinum er trygdin skipað í minstu smálutir, og so er heilsutænastan eisini á
høgum stigi. Eg haldi tað er áhugavert at samanbera eina gamla vinnu,
fiskivinnuna, við eina nýggja sum oljuvinnuna. Innan fiskivinnu hava vit vant
okkum við, at tað er vandamikið og góðtaka tað bara meira ella minni. Innan
oljuvinnuna vita teir, at tað er vandamikið og hava valt at gera nakað við tað sjálvt um tað er sera kostnaðarmikið roknar oljuvinnan við, at tað loysir seg í
longdini at brúka nógvar pengar uppá trygd.

