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Heimild

Nevndin sett við heimild í fyriskipan “Anordning nr. 961 frá 15. juli 2013”



Endamál



Nevndin

● 7 limir, 4 leikfólk og 3 umboða granskingina

● Meirilutin umboðar leikfólkið

● Fyrst og fremst er nevndin ikki-akademisk

● Skal avspegla virðir og sjónarmið hjá borgarum

● Serliga við atliti til trygdina og virðingina hjá luttakarum

● Kann møguliga virka avmarkandi í mun til granskingina



Nevndin

● Limir:

○ Jens Andreasen, deildarlækni og granskari, formaður

○ Oluf Færø, cand. scient., næstformaður

○ Gunnhild Helmsdal, lækni og granskari

○ Ann Østerø, depilsleiðari á Rannsóknarstovuni á 

Landssjúkrahúsinum

○ Armgarð Arge, cand. theol og tíðindakvinna

○ Halgir Winther Poulsen, cand. jur., advokatur

○ Gunnvør á Norði, post.doc.

● Regluligar fundir 1 ferð um mánaðan

● Nevndin hevur 60 daga freist at taka eina avgerð.



Nevndin

● Skipað sum regional nevnd í danska kongaríkinum undir 

NVK, nationala nevndin

● Afturat 12 danskar nevndir í 6 regiónum

● Regionalar avgerðir kunnu kærast til NVK



NVK, www.nvk.dk



Eru undantøk ?





Almennar vegleiðingar 

Umframt fyriskipanina fyriheldur nevndin seg, har tað er møguligt, til 

vegleiðingarnar hjá NVK soleiðis sum tær eru tøkar á heimasíðuni www.nvk.dk

Serlig føroysk undantøk:

● Ílegulógin

● Tilvildarlig fund, serliga í samband við umfatandi genomlesingar

http://www.dnvk.dk


Almennar vegleiðingar









Ílegulógin

Nær er ílegugransking fevnd av ílegulógini?

Frá ársfrágreiðingini 2014 :



Ílegulógin

Um verkætlan er fevnd av ílegulógini so skal søkjast saman við Ílegusavninum.

Leiklutur hjá kliniska ábyrgdarhavara:



Tilvildarlig fund

● Skal royndarpersónurin

○ Hava rætt at frásiga sær kunning?

○ Vera við í kanningini, um hann ikki ynskir kunning um 

sjúku?

● Royndarpersónur skal kunnast:

○ Um sjúka verður funnin, sum kann viðgerast. 

○ Hetta er eftir meting hjá kliniska ábyrgdarhavandi

○ Um persónurin ikki kann góðtaka hetta, so skal hann 

ikki verða partur av verkætlanini





Mál

● Føroyskt:

o Fráboðanarskjal

o Luttakarakunning

o Skjøl til samtykkiskjal

● Føroyskt ella danskt

o Ikki-vísindalig frágreiðing

● Føroyskt ella danskt ella enskt:

o Granskingarprotokol



Viðgerðin

● Fráboðanir skulu verða móttiknar 2 vikur áðrenn næsta fund.

● Kunning um kalendara fæst frá vsn@vsn.fo.

mailto:vsn@vsn.fo


Takk fyri


