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Á fundi: Sunrit Niklasdóttir (forkvinna), Súsanna M. Mortensen, útbúgvingarleiðari   

 Súsanna Herdalur Tausen, limur, Daniella Joensen, lesandi    

 Karin Elisa Djurhuus, (næstforkvinna), Alisa Joensen, lesandi, Liljan Witt, skrivari   

 

Ikki møtt:  Guðrið Vestergaard, Jórun Maria Dalbø. 

 

Fundarfrásøgn 19. apríl 2017, kl. 9-11 

1) Góðkenning av fundarskrá 

Góðkent 

 

2) Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn 

Tikið var aftur í aftur viðmerkingarnar til seinastu fundarfrásøgn, har tað stendur at skrivast 

skal inn í próvtøkukrøvini, hvussu lesandi skulu fyrihalda seg, tá tey dumpa. Til tað er at 

leggja afturat, at hetta verður effektuera aftaná summarferiuna. Fundarfrásøgnin er annars 

góðkend. 

 

3) Lesandi greiða frá fundinum í NSSK samstarvinum, sum var í Reykjavík 7.-9. apríl. 

Daniella hevði eina pp framløgu og greiddi frá fundinum í NSSK. (Daniella leggur pp út á 

okkara stevnu) 

Hon nevndi millum annað, at í DK skulu tey ungu longu í miðnám taka avgerð um, hvørja 

yrkisleið tey ynskja at starvast innan, tí miðnám, nú er býtt upp í yrkisleiðir. Tað hildu tey 

donsku umboðini var ógvuliga óheppin gongd. Í DK umhugsa tey eisini, um lesandi skulu 

geva dugnaligu praktikkstøðunum ein Smiley. 

 

Í Svøríki vilja tey ikki hava lesandi at arbeiða sum avloysarar, meðan tey lesa, tí um lesandi 

gera ein feil hvør hevur so ábyrgdina av tí? 

 

Í Íslandi taka tey 100 lesandi inn, men 50 lesandi verða sálda frá aftaná ... mánaðar, so tað 

er nógv sálarligt trýst á teimum sum koma inn.  

 

Í Finlandi, hava tey minka um studningin hjá lesandi, og tað eru nógvar broytingar í 

heilsuskipanini. Nógv verður privatisera. 

 

Í Noregi hava tey 29 mátar at skriva BA uppá (har eru 29 ymiskir skúlar). Hetta er 

frustrerandi.  

 

Daniella endar við at siga, at Føroyar skulu vera vertir 29. September í ár fyri SSN og 

NSSK. Fundirnir byrja mánadag og enda mikudag. Tað er fakfelagið sum er vertur.  
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4) SN kunnar um gongdina í samband við góðkenning av útbúgvingarprofilinum í 

Heilsuvísindi (profilurin liggur inni á stevnuni hjá LR) 

SMM og Ása vóru á fund við MMR, sum hildu tað vera sera áhugavert og viðkomandi at 

bjóða eina heilsuvísindaliga masterúrbúgving út, har lesandi kunnu velja seg inn á fleiri 

breytir. Hetta gevur størri breidd í útbúgvingini og kann hon náa út til fleiri lesandi. 

Formliga góðkenningin er ikki komin enn, men óformelt er útbúgvingin góðkend og 

lesandi, sum eru komin til eind 6 í master í Fólkaheilsu, kunnu sostatt velja um tey skriva 

sín master innan fólkaheilsu ella innan heilsuvísindi. 

 

5) SMM og SHT greiða frá uppskot um økja tímatalið úti í klinikk frá 30t til 32t/viku 

Tað hevur verði viðgjørt í samstarvsnevndini 

Tá úbúgvingin bleyv broytt í 2003 fyldi man neyft ECTS´ini  

Síðani hevur man hugt javnan hvat lesandi fær mest burturúr, og at man skal fylgja einari 

fullarir vakt fyri at síggja hvat hendir alt døgni 

Uppskotið er at leingja klinisku undirvísingina við 2 tímum/viku til 32 tímar/viku.  

SHT vísir á, at tað verða støð (til dømis ambulatoriir oa), har tey ikki kunnu verða 32 t/viku, 

so í teimum førum má ein hyggja eftir, hvussu tað kann loysast.  

32 t/viku í klinikkini kann sýnast sum ein lítil broyting, men samanlagt gjøgnum alla 

útbúgvingina ger tað mun og kann styrkja um lærurúmið í praksis.  

SHT og SMM skulu hava fund við leiðarar úti í klinikkini í næstum, har hetta eisini skal 

vendast og hoyrast hjá teimum. Eisini havandii huga at talið av lesandi er økt til 30 frá 22. 

Ætlanin er at byrja við hesum eftir summarferiuna. Her kundi man byrja við at royndarkoyrt 

skipanina á einari eind (td eind 14), fyri at síggja, hvussu tað fungerar fyri lesandi og 

praktikkstaðið við einari 32 t/viku. 

 

6) Ymiskt (SN hevur uppskot um at flyta LR-fund 1. nov., tí tá er frívika) 

 

Semja er um at flyta LR-fundin frá 1. nov. til 15. nov, frá kl. 09.00 til 11.00 

 

Leiðsluklinikkin á eind 14 eigur at verða 10 vikur, men hetta er sera stutt og tí spyr SHT, 

hvat Lestrarráðið sigur til, at praktikkin verður longd eina viku – til 11 vikur. Hetta merkir, 

at lesandi missa frívikuna í viku 4 og byrja beinanvegin á eind 15 í viku 5. Lestrarráðið 

tekur undir við hesi broyting, tí endamálið er at geva lesandi so gott læruútbýtið sum til ber 

úti í teirra seinastu praktikk.  

 

Fundurin er lokin kl. 11.00 

Liljan Witt 




