
Innbjóðing til Granskingardagin 

Landssjúkrahúsið tann 14. mai 2020 

 

Granskingardagur verður hildin á Landssjúkrahúsinum 14. mai 2020, har fokus verður á gransking 

og granskarar, sum hava tilknýti til Landssjúkrahúsið.  

Endamálið er, at høvi verður at vísa fram granskingarúrslit og/ella gransking, ið er í gongd ella í 

umbúna, við tilknýti til Landssjúkrahúsið. 

Heitt verður tískil á allar granskarar at gera eina stutta umrøðu (abstrakt) av teirra 

granskingarverkætlan, ið uppfylla nevnda endamálinum.  

Abstraktini verða viðgjørd í Granskingarnevndini, og góðkend abstrakt verða boðin at vera við í 

posterframsýning á granskingardegnum. Allir postarar fáa loyvi at hanga til framsýning í forhøllini 

á Landssjúkrahúsinum restina av vikuni. 

 

Abstrakt 

Abstraktini skulu hægst fylla 300 orð + heiti. Málið er at lýsa verkætlanina og møgulig úrslit. Til 

ber at viðhefta mynd ella talvu. 

Freistin at senda abstrakt til Granskingardagin er mánadagin 6. apríl kl. 12.00. 

Abstraktið skal sendast til helena@ls.fo 

Øll innsend abstrakt verða viðgjørd av Granskingarnevndini og boð verður givið, um abstraktið er 

góðkent, brátt eftir, at freistin er úti.  

Góðkend abstrakt verða sum nevnt boðin við á postaraframsýning og stutta framløgu til 

granskingardagin. Nærri kunning um hetta seinni.  

 

Poster 

Á “Heimabeitinum” undir “Granskingardagur” liggur ein powerpoint skabelón, har man kann seta 

ein tekst inn, myndir og figurar. LS logo skal vera ovast. Freistin at senda inn postara er mánadagin 

4. mai kl. 12.00 og skal sendast til helena@ls.fo som powerpoint fílur. 

Niðanfyri síggjast nøkur góð ráð til at gera postaran. 

Postarin skal lýsa grundarlagið fyri verkætlanini, málið við verkætlanini, mannagongdir ið eru 

brúktar, úrslit ið eru rokkin og niðurstøða. Um verkætlanin er í einari byrjunarfasu, skal postarin 

lýsa upprunan til verkætlanina, málið við verkætlanini og hvør arbeiðsháttur ein ætlar at brúka. 

Málið er føroyskt, skandinaviskt ella enskt. Poster formatið skal vera AO-format (eins og viðhefti 

ppt. fílur) Haldið tekst og figurar so einkult sum gjørligt og gerið brúk av øllum plássinum. 

Innihaldið í postaranum skal helst vera til at skilja uttan nærri frágreiðing. Verið selektiv við 

framløgu av úrslitum. Presentera bert úrslit sum lýsa høvuðsniðurstøðuna í verkætlanini. Teksturin 

skal vera nóg stórur til at kunna lesast í 1,5 metrar fjarstøðu. Brúka litir varisliga. Litir skulu helst 

bert brúkast til at seta fokus á og økja um áhugan fyri innihaldinum. Úrslit presenterað í graf formi 

riggar væl. Brúka helst ikki stórar tabellir við data. Postarin skal kunna brúkast sum grundarlag fyri 

einari stuttari munnligari framløgu. 

 

Kontaktpersónar:  Jan Rasmussen, JanRa@ls.fo 

Helena Skaalum Mikkelsen, helena@ls.fo – tlf. 234593 
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