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Innleiðing Vælkomin á aðalfund hjá Diabetesfelagnum 15.09.2021. 
 

Nevndin:  May-Britt Skoradal, forkvinna 
Birita K. Samuelsen, næstforkvinna 
Allan Skaalum, skivari 
Mourits Joensen, kassameistari 
Marna Ingeborg Hentze, nevndarlimur  
 
Varalimir: Kristiana Rein og Ørvur Joensen 
 

Altjóða diabetesdagur Á altjóða diabetesdegnum 14. november 2020 skipaði 
Diabetesfelagið fyri almennum kjakfundi í Finsen. 
Í panelinum vóru: Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismaður í 
heilsumálum, Paula Ólavsdóttir, sjúkrarøktarfrøðingur í 
kommulæknaviðtalu, Rói á Kósini, kommunulækni og May-Britt 
Skoradal, forkvinna í Diabetesfelagnum.  
Brynhild Thomsen var orðstýrari. 
Evnið var: Sjúkrarøktarfrøðingurin sum kjarnin í diabetesviðgerð. 
Diabetesheildarætlanin frá 2013 varð eisini viðgjørd. 
Niðurstøða: Panelið helt, at sum heild var diabetesviðgerðin í 
Føroyum á eini leið, og at mong flugubein kunnu setast í 
tilmælini frá heildarætlanini frá 2013. Men okkurt liggur enn á 
láni, ein nýggj heildarætlan eigur at gerast við nýggjum greiðum 
deilmálum við tíðarætlanum, og so eiga vit at menna 
diabetesviðgerðina úti í kommunala geiranum nógv meira. 
 

Norðurlendskt 
samstarv 

Nordic Forum, sum skuldi vera í Danmark, var ikki hildið í 2020, 
vegna koronastøðuna. Hóast tað hava verið fleiri talgildir fundir, 
har vit millum annað hava umrøtt, hvørja ávirkan koronustøðan 
hevur á lívið hjá fólki við diabetes.  
IDF Europa og altjóða hava heldur ikki havt sínar aðalfundir og 
ráðstevnur vegna koronu. Virtuellur aðalfundur var tó hildin í IDF 
Europe í vár.   
 

Heimasíðan Sum kunnað var um á aðalfundinum í fjør, so hava vit sett 
Brynhild Thomsen sum kunningarfólk. Hon hevur seinasta árið 
arbeitt saman við nevndini fyri at fáa eina hóskandi heimasíðu, 
so felagið í framtíðini í størri mun kann gerast sjónligt gjøgnum 
hana. Heimasíðan er ætlað sum eitt upplýsandi og trygt stað hjá 
fólki við diabetes og teirra avvarðandi at koma, og síðan skal 
eisini røkja áhugamálini hjá limaskaranum.  
Vit hava gott samstarv við norurlendsku diabetesfeløgini um at 
týða viðkomandi tilfar frá teimum, men vit vilja eisini eggja 



 

okkara egnu limum at skriva hugleiðingar, lesarabrøv o.a. til 
heimasíðuna. Serliga hava vit áhuga í at fáa partin um søgu 
felagsins lýstan, og har vita vit, at vit hava sera før fólk í 

limaskaranum, so vónandi vilja tit brúka hetta høvið        
Tað er Nudlavirkið, sum hevur gjørt heimasíðuna fyri okkum, og 
tað hava tey gjørt fyri sera sámiliga upphædd. 
 

Filmar um diabetes Nevndin hevur leingi havt ætlanir um at gera kunnandi tilfar um 
typu 1- og typu 2-diabetes, tí vit hoyra ov mangan, at ringt er hjá 
fólki at skyna millum báðar sjúkurnar.  Vit hava nú funnið tveir 
danskar animeraðar stuttfilmar, sum lýsa tað væl, og tí hava vit 
verið í sambandi við framleiðaran, Videncenter for Diabetes, sum 
hevur givið okkum loyvi at føroyska filmarnar og brúka teir, 
soleiðis sum vit vilja við virðing fyri upphavsrættinum.  
Arbeiðið við at føroyska taluna, tekstirnar og at lesa inn er farið í 
gongd og verður væntandi liðugt um ein ella tveir mánaðir. 
 

Life for a Child (LFAC) Ein bólkur undir Diabetesfelagnum, sum er mannaður við 
Kristianu Rein, fyrrverandi forkvinnu í Diabetesfelagnum,  
Marjun Eystberg, Ørvi Joensen og Regin Ellingsgaard, hevur sum 
arbeiðssetning at samla pening inn á hvørjum ári til 
hjálparfelagsskapin LFAC. Peningurin fer til at stuðla 
neyðstøddum børnum, sum hava diabetes, so tey kunnu fáa 
insulin og neyðugu útgerðina til at taka insulinið við og at máta 
blóðsukur.   
Peningurin, sum kom inn í fjør, fór til børn í Palestina og Mali. 
 

Málið um Novo 
Nordisk Grunnin 

Forkvinnan hevur sitið í arbeiðsbólki, sum hevur skrivað 
visjónsupprit um at styrkja átøkini innan diabetes og aðrar 
endokrinologiskar sjúkur í Føroyum. Tann 11. juni kunngjørdi  
landsstýrismaðurin, at:  
 
Heilsumálaráðið og Novo Nordisk Grunnurin eru nú farin undir  
samstarv um at skipa eina diabetesmiðstøð í Føroyum. Tað 
yvirskipaða málið við samstarvinum er at leingja um livialdurin 
og betra lívsgóðskuna hjá fólki við diabetes og øðrum 
endokrinologiskum sjúkum. 
 
https://www.hmr.fo/fo/kunning/tidindi/heilsumalaradid-og-novo-
nordisk-grunnurin-gjort-samstarv-um-diabetesmidstodina/  
 

Framtíðarætlanir • Vit ætla okkum framvegis at arbeiða fyri, at heimasíðan verður 
góð og brúkaravinarlig. 

 

• Tann 22. oktober verður Megd 40 ár, og tá verður skipað fyri 
einum ‘føðingardegi’ í Norðurlandahúsinum. Diabetesfelagið 
fer at hava ein bás í NLH tann dagin og kunna um diabetes og 
møguliga testa fólk, sum ynskja tað. 

https://www.hmr.fo/fo/kunning/tidindi/heilsumalaradid-og-novo-nordisk-grunnurin-gjort-samstarv-um-diabetesmidstodina/
https://www.hmr.fo/fo/kunning/tidindi/heilsumalaradid-og-novo-nordisk-grunnurin-gjort-samstarv-um-diabetesmidstodina/


 

 

• Á altjóða diabetesdegnum, tann 14. november, ætla vit, at 
evnið skal vera ‘Insulin í 100 ár’. Kunning kemur seinni um, 
hvussu dagurin verður hildin. 

 
Nevndin vil framvegis sera fegin frætta frá limunum, hvat teir ynskja, 
at vit arbeiða fyri, og hvørji tiltøk teir ynskja at skipað verður fyri.  

 

Tórshavn hin 15. september 2021: 

 

May-Britt Skoradal, forkvinna 

Diabetesfelagið 


