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Velkommen til Færøerne
Denne informationsfolder er til dig, som flytter til Færøerne at arbejde som yngre læge.
For det første, velkommen! Vi håber at du kommer til at trives her, og ser frem til at arbejde sammen
med dig.
Vi har forsøgt at samle noget af den information, som kan være nyttige at vide, når du kommer til
Færøerne at arbejde. Du kan også finde mere information på ls.fo/ansaettelse/checkliste/
Bolig
Hvis man er ansat som yngre læge i en tidsbegrænset stilling, har man ret til at bo i en bolig, som
landssygehuset har pligt til at skaffe.
Der er nogle boliger, som hører til landssygehuset, men vi ved fra erfaring, at disse kan være fyldt
op. Da kan man opleve, at blive spurgt om at hjælpe ved f.eks. at spørge sit netværk om en ledig
bolig. Når man ikke bor i lægeboligerne, men til leje ude i byen betaler Landssygehuset en del af
lejen.
Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan tage lang tid, inden man får bekræftet hvilken bolig man får.
Det kan også være svært at få svar på sine mails omkring dette. Her kan vi anbefale at ringe i
stedet for at sende mail, og samtidig at berolige jer, ved at I har ret til en bolig. For at ringe til den
ansvarlige, kan I ringe til hovednummeret til LS og bede om at blive omstillet til den ansvarlige for
lægeboliger. LS har telefonnummer: +298 30 45 00
Plantegninger af boligerne tilknyttet hospitalet er vedhæftet her, så det er muligt at få en ide til
hvordan lejlighederne kan indrettes.
Børn
Vedrørende børnepasning og skole skal kommunen kontaktes. Vi kan kun anbefale at søge
hurtigst muligt, da der kan være ventetid til at få en plads. Det er muligt at skrive sine børn online
op til 6 måneder inden flytning. Link til opskrivning i Tórshavnar kommune til institution:
torshavn.fo//...ItemID=8706
Hvis man ikke har færøsk p-tal (cpr) skal man først oprettes i systemet, og der anbefales at ringe
til kommunen. Tórshavnar Kommune har telefonnummer: +298 30 20 10.
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Flytning
Der er flere fragtfirmaer man kan benytte sig af i forbindelse med flytning. Man vil typisk vælge at
få fragtet en container eller en palle, alt efter hvor meget man skal have med. Nogle af
fragtfirmaerne er: Posta, Smyril Line Cargo, Samskip, FaroeShip, Norlink Cargo Express og Safari.
Hvis ens stilling varer længere end 6 mdr., kan man få refunderet 25.000 kr. til flytning, som skal
dække begge veje.
Løn
Lønnen er ikke den samme som i Danmark. Løntabeller og overenskomst kan ses på dette link:
laeger.dk/overenskomst-for-yngre-laeger-paa-faeroeerne
Ifølge færøsk lov skal man have en færøsk konto, til at få sin løn og pension udbetalt til. Derfor
anbefales at få skaffet sig et p-tal (cpr-nummer) og færøsk bank/lønkonto hurtigt efter ankomst. Ptal kan man tidligst få, fra at man kommer til Færøerne, og fås ved at flytte adresse til Færøerne
ved henvendelse til kommunen man flytter til (normalt Tórshavnar Kommuna).
Link til flytteattest: torshavn.fo/get.file?ID=569
Pension
Der er frit valg af pensionskasse iblandt færøske pensionskasser. Pensionsselskaberne på
Færøerne er listet her: taks.fo/fo/borgari/eftirlon/eftirlonarveitarar/
Ifølge færøsk lovgivning, skal pension af løn udbetalt fra Færøerne udbetales til en færøsk
pensionskasse, men hvis man opfylder nogle kriterier, kan man søge om at i stedet få sin pension
udbetalt. Information om dette kan findes her: taks.fo/fo/log/kunngerdir//...tidaravmarkad-starv/
Ansøgningsskema: cloudfront.net//...undantak.pdf
Telefon og internet
Der er to store telefonselskaber på Færøerne: hey.fo og ver.fo. Begge har mulighed for
tilvalgspakker med fri tale til Danmark. Internet er inkluderet i nogle af lejlighederne, men i andre
skal man selv tegne et abonnement.
Facebook
Yngre læger på Færøerne kommunikerer ud på Facebook. Derfor anbefales du at søge om
optagelse i gruppen: Yngri læknar, ið arbeiða í Føroyum (Yngre læger på Færøerne)
facebook.com/groups/ylforoyar
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Forsikringer
Livsforsikring
Vi har ikke nogen fælles aftale om gruppelivsforsikring, det er op til hver enkelt at tegne en
forsikring.
Du kan selv lave en aftale med et af forsikringsselskaberne. En liste over forsikringsselskaber er
her: tryggingareftirlitid.fo/fo/felog-o-a/tryggingarfelog/
Igennem medlemskab i Lægeforeningen er det også ud over dette, muligt at tegne en
gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv.
Link: laeger.dk/laegeforeningens-gruppelivsforsikring
Privatforsikring
Vi har en aftale med BankNordik og Trygd, hvor vi kan få procenter af forsikringer fra dem. Dette
er en valgfri aftale, og det står en frit at benytte sig af andre selskaber.
Aftalen med dem går ud på at vi får nogle procenter af forsikringer. Det er op til os selv, at informere
om at vi er medlem af yngre læger, og at der foreligger en aftale. Svend Jacobsen er kontaktperson
for medlemmer af Yngre Læger Færøerne.
Der er vedhæftet betingelserne for aftalen på næste side.

Denne informationsfolder er senest opdateret i august 2019. Der bør tages forbehold for
evt. ændringer efterfølgende. Forslag til ændringer kan sendes til marfr@ls.fo
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Lejlighedstyper
Et værelses lejlighed

Fire værelses lejlighed (1)

Tre værelses lejlighed (1)

Tre værelses lejlighed (2)

