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Fundarfrásøkn 31. mai 2017, kl. 9-11 

 

Fundurin byrjar við morgunmati  

1) Góðkenning av fundarskrá 

Góðkent 

2) Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn 

Daniella leggja power point út á stevnuna 

Góðkent 

 

3) Bjóða Ásu Róin vælkomna í ráðið fyri Súsonnu H. Tausen. 

Elsa kom fyri Ásu Róin, Ása kemur á fund eftir summarferiuna 

 

4) SMM: Staðfesta broyting frá 30t/viku til 32t/viku og tosa um at hækka møtiskylduna 

í  klinikkini til 90%. 

Vit hava tosa við klinikkina um at hækka vikuliga tímatalið hjá lesandi í praktikkini frá 30 

til 32 tímar og økja møtiskylduna frá 80% til 90%. Hetta fyri at geva lesandi betri 

lærumøguleikar úti í klinikkini.  

Í DK broytti man møtiskyldina frá 80% til 90% fyri einum árið síðani og fyribils 

eftirmetingar eru jaligar. 

Ætlanin er at royndarkoyra hesar broytingar í heyst, soleiðis at lesandi og vegleiðarar hava 

møguleika fyri at royna hetta av og gera viðmerkingar til broytingarnar áðrenn endalig 

støða verður tikin í málinum. 

Skúlin fer at heita á lesandi og praktikkstøðini í heyst um at seta seg í samband við skúlan 

í teimum førum, har fráveran fer uppum 10% og so hyggja vit saman eftir tí. Soleiðis at 

skilja, at tað er møguleiki fyri at økja um fráveruna í serligum førum í royndarkoyringini. 

Hetta halda lesandi er skilagott at gera, so skipanin er meira elastisk í fyrstuni. 

 

Lesandi vísa á, at tá man er nýútlærdur og byrjar í starvi á deildum, har man hevur verið í 

praktikk, fær man onga intro, tí tey halda, at man eigur at duga hvat man skal gera. Lesandi 
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halda, tað hevði verið gott at fingið ávíst ein “mentor” tað fyrstu tíðina, sum man kann 

venda sær til við ivamálum og sum hevur ábyrgdina av at seta tey inn í arbeiði á deildini.  

 

5) SMM: Kunning um fyrireikan av skift frá First Class til Moodle komandi skúlaár. 

First Class er óvirki frá 1. Juli, man kan bara heinta tað sum man hevur liggjandi 

Vit mugu kunna lesandi um Moodle 

Alt sum skal út til lesandi eftir summarferiuna skal leggjast út í juli so lesandi kunnu síggja 

á first class áðrinn first class lukkar 

 

6) DJ: Tosa um vit hava nakað evnið at taka upp á næsta NSSK-fundi í september í FO? 

Tað verður ein líknandi fundur sum í Íslandi og tey skullu gera eina skrá og Æna skal finna 

okkurt pláss til tey sum koma at búgva. 

Tað liggur eitt trýst á felagi at sjúkrarøktarfrøðingar skullu fáa lønarhækking í samsvar til 

tað ábyrgd sum sjúkrarøktarfrøðingar hava 

Sjúkrøktarfrøðingar hava eitt vart heitti, men ikki eitt yrki 

Lesandi í Íslandi fara ikki út á sjúkrahúsini at arbeiða tí lønin er ikki góð, tí velur man at 

fara á eldraøki at arbeiða 

 

7) Ymiskt (SN: status viðv. Sjóvinnuhúsinum) 

 Sunrit hevur innkalla Gest og Svein Ole til fund fyri at vita, hvat kom fram á 

Stýrisfundinum, sum var tann 29.5.17. 

 Ein sjúkrarøktarfrøðingur sum er flutt til Føroyar og sum skal søkja at fáa 

autorisatión, tá tey flyta til FO, skulu tey undir eitt skúlaforløb í DK, tað er torført 

hjá teimum, sum flyta til FO, tí so skulu tey eisini læra danskt, so Súsanna hevur 

tosa við dekanin, um hon kann koma í grundútbúgvingina í 1 ár her á skúlanum. 

Hon skal hava heimasjúkrarøkt fyri at læra at skilja tey føroysku forholdini 

Sjúkrahúsið 3 deildir, psyk, medisin- og skurðdeild. Hon skal taka eind 

7,8,12,13,14,15. Ástøðiliga: etikkur, mentan, heilivágsrokning. 

 

LW. 

 

 

 

 




