
Ársfrágreiðing fyri Vísindasiðsemisnevndina 2014 

 

Í januar 2014 vóru allir limirnir í Vísindasiðsemisnevndini skiftir út. Nevndin hevur sjey limir; fýra leikfólk og 
trý fakfólk við granskingarroyndum innan heilsuvísund.  

Limirnar frá januar 2014 eru:  

 Jens Andreassen, formaður, lækni og granskari 

 Shahin Gaini, yvirlækni og granskari 

 Ann Østerø, depilsleiðari á Diagnostiska deplinum, Rannsóknarstovan á Landssjúkrahúsinum 

 Armgarð Arge, cand. theol og tíðindakvinna  

 Oluf Færø, næstformaður, cand. Scient  

 Halgir Winter Poulsen, cand. jur. fv. advokatur  

 Gunnvør á Norði, Post Doc. granskari 

 

Skrivari:  

Anna Maria Ellingsgaard, cand. soc í HRM 

Sum nakað nýtt fekk nevndin ein skrivara um somu tíð, sum nevndin var skipað av nýggjum, hetta fyri at lætta 
um administrativa arbeiðið hjá nevndini. 

Við nýggju nevndini fekk nevndin ein virknan t-post, eitt skjalasavn og egna heimasíðu. Allar verkætlanirnar, 
sum nýggja nevndin hevur viðgjørt, liggja tí nú talgildar í skjalasavninum. Hetta fer at lætta um arbeiðið í 
framtíðini. 

 

Virksemi 2014:  

Nevndin fór til verka síðst í februar í 2014 og hevur havt tíggju fundir í 2014. Trettan umsóknir eru viðgjørdar. 
Fimm blivu góðkendar, fýra máttu fullfíggja umsóknina og fýra vóru ikki av slíkum slag, at tær kravdu 
góðkenning frá nevndini.  

Fyrstu fundirnir hjá nevndini vóru merktir av, at øll nevndin var nýggj og tí mátti brúka tíð at seta seg inn í, 
hvussu verkætlanirnar skuldu viðgerast. Nevndin fann tó skjótt ein leist at fylgja eftir, so allar umsóknir verða 
viðgjørdar eins og eftir somu treytum.  

Nevndin skal fylgja kunngerðini "Anordning om ikraftræden for Færøerne af lov om videnskabsetisk 
behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter" sum hevði ávísar broytingar við sær 15. juli 2013. 

Kunngerðin sigur, at endamálið hjá Vísindasiðsemisnevndini er at tryggja, at heilsuvísindaligar 
granskingarverkætlanir skulu kunna forsvarast vísindasiðsemiliga. Nevndin skal tryggja rættindini og 
tryggleika hjá royndarpersóninum framum vísindaliga og samfelagsliga áhugan í at skapa møguleika fyri at 
fáa nýggja vitan. 

Umframt kunngerðina fyriheldur nevndin seg, har tað er møguligt, til almennu meginreglurnar hjá Den 
Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK) soleiðis sum tær eru tøkar á heimasíðuni www.dnvk.dk 

Til fundirnar sum heild hjá nevndini hevur ikki verið neyðugt at atkvøða fyri og ímóti, tí nevndin hevur tosað 
gjølla um hvørja verkætlan, til semja er funnin. Tær ferðirnar, nevndin ikki kundi semjast, var verkætlanin 

http://www.dnvk.dk/


tikin upp aftur á næsta fundi, har øll hava kunnað sett seg betri inn í verkætlanina, og síðani hevur avgerð 
verðið tikin per mail ella á næsta fundi.  

Í nøkrum førum nýtti formaðurin sín rætt at avgreiða verkætlanir uttan at inndraga hinar limirnar. Hesar 
verkætlanir kravdu ikki eina regluliga ella rættvorðna viðgerð av VSN. 

Við endan av mars mánaði sendi nevndin viðmerkingar til Heilsumálaráðið viðvíkjandi uppskoti um lóg til 
føroyskt Etiskt Ráð. Nevndin heldur m.a., at tað er bæði betri og meiri rættvíst, um eisini onnur enn 
heilsufeløg fingu møguleikan at peika á kandidatar. Tað hevði opnað fyri møguleikum at fáa eitt meira 
fjølbroytt ráð samansett við fólki við meira fjølbroyttum førleikum.  

Eisini sendi nevndin viðmerkingar til Heilsumálaráðið við endan av apríl mánaði viðvíkjandi "Bekendtgørelse 
om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter". Nevndin ynskti at 
fáa grein 2 strikaða, og at sama avgjald verður lagt á allar umsóknir, fyrst og fremst fyri at gera innkrevjingina 
av umsitingargjaldinum einfaldari og meira gjøgnumskygda, men eisini tí at arbeiðsorkan í VSN ikki er tengd 
at, hvar umsóknin hevur sín uppruna, og nevndin skal virka óheft av, hvør umsøkjarin er.  

Fyrst í apríl mánaði var stjórin á Ílegusavninum við til mánaðarliga fundin hjá nevndini og greiddi nærri frá 
Ílegusavninum. Hetta fyri at nevndin kundi fáa betri innlit í, hvussu Ílegusavnið virkar, og hvørjar 
mannagongdir tey hava. 

Við endan av apríl mánaði vóru fýra limir í nevndini til hoyringsfund við Trivnaðarnevndina viðvíkjandi 
FarGen. Limirnir hildu seg neutralt til FarGen, sum er teirra skylda sum limir í Vísindasiðsemisnevndini. 
Vísindasiðsemisnevndin var bert ein av fleiri, sum vórðu hoyrdir. Trivnaðarnevndin kom seinni við einum 
tilmæli viðvíkjandi FarGen, sum var noktandi. 

Starvsskipan fyri Vísindasiðsemisnevndina varð orðað í vár, og í heyst varð hon endaliga góðkend av 
nevndarlimunum. Starvsskipanin skal eisini góðkennast av landstýrismanninum og DNVK. Starvsskipanin 
ásetir, hvussu nevndin eigur at arbeiða. 

 

Svartíð: 

Flest allar umsóknirnar vórðu svaraðar innan 60 dagar. Tvær tóku tó longri tíð, tí nevndin var nýggj og hevði 
trupulleikar at tulka lógina. 

  

Góðkendar verkætlanir í 2014:  

 Songarbað  

 Glukosumetabolisma hjá vaksnum fólki, sum hava verið útsett fyri dálkingarevni í móðurlívi  

 Genetiske analyser (broytingarprotokoll) 

 Sosialkognitivir førleikar við skizofreni – eitt kliniskt mát  

 Hagfrøðislig forkanning av frábrigdum í arvaeginleikum (DNA) í tí samlaða arvamassanum 
(genominum) hjá einum lítlum bólki av føroyingum 

 

Afturvendandi evni í nevndini: 

Tað hava serliga verið tvey afturvendandi evni til fundirnar hjá nevndini.  

1. Rætturin hjá royndarpersóninum at frásiga sær kunning um sjúku. 



Royndarpersónurin hevur rætt at frásiga sær kunning um sjúku, sum kann vera funnin, men samstundis hevur 
læknin skyldu at kunna royndarpersónin um sjúku, um nakað verður funnið. Skal royndarpersónurin hava 
rætt at frásiga sær kunning? Tað kann hann í veruleikanum ikki, tí læknin hevur skyldu at upplýsa um sjúku, 
sum kann lekjast. Skal royndarpersónurin yvirhøvur vera við í kanningini, um hann ikki ynskir kunning um 
sjúku? 

Niðurstøðan til kjakið hevur verið, at royndarpersónurin skal kunna luttaka, hóast hann ikki ynskir kunning 
um evt. sjúku, men hann skal vera kunnaður um, at um sjúka verður funnin, sum kann viðgerast, hevur læknin 
skyldu at kunna royndarpersónin ella luttakaran um hetta. 

2. Ílegulógin og Ílegusavnið. Hesi bæði hava gjørt viðgerðina av umsóknum drúgvari enn neyðugt, um 
alt var greitt hesum viðvíkjandi. Hetta hevur fylt nógv, og nevndin sá tað neyðugt at taka samband 
við Heilsumálaráðið og Ílegusavnið, fyri at viðgerðin av umsóknum í framtíðini kann gerast skjótari, 
um nevndin kann kenna seg trygga við niðanfyri standandi punkt. 

 

Hvat regulerar Ílegulógin? 

Sambært grein 2 í Ílegulógini fevnir lógin einans um “gransking í mannaílegum, sum er tengd at ættartræi”. 
Ein áseting sum eftir øllum at døma avmarkar lógina, soleiðis at hon ikki regulerar ílegugransking, sum ikki er 
tengd at ættartræi.  

Hóast tað í almenna kjakinum í miðlum tykist, sum føroyska ílegulógin er ein lóg, sum regulerar alla 
ílegugransking, er Vísindasiðsemisnevndin í síni viðgerð av umsóknum komin til ta niðurstøðu, at Ílegulógin 
bert regulerar ílegugransking, sum á ein ella annan hátt samantvinnar ílegur og ættarbond. T.v.s., at lógin ikki 
regulerar ílegugransking, sum ikki dregur ættarbond inní.  

 

Leikluturin hjá Ílegusavninum 

Yvirskipað hevur Ílegulógin til endamáls at verja einstaklingin í samband við ílegugransking (grein 1). 
Harumframt hevur Ílegusavnið møguleika at skapa sær sjálvum "part av møguligum inntøkum, sum 
kanningarúrslit hava við sær" (grein 3) og hevur leiklut sum samstarvsfelagi hjá granskingarfyritøku, tá søkt 
verður um loyvi frá t.d. Vísindasiðsemisnevndini (grein 9). 

Uttaneftir kunnu hesir leiklutir hugsast at seta Ílegusavnið í tvístøður, har Ílegusavnið fyrst skal verja 
einstaklingin og samstundis skapa sær sjálvum inntøkur sum samstarvsfelagi hjá granskingarfyritøkum. 

  

Tá alt genomið verður lisið 

Tað er alt meiri vanligt í samband við gransking, at alt genomið verður lisið. Hetta ber við sær stóra mongd 
av yvirskots-informatión, sum ikki verður greinað í verkætlanini. Hetta var ikki vanligt, tá Ílegulógin varð 
orðað, og lógin inniheldur ikki nakrar ásetingar um, hvussu Ílegusavnið skal viðgera heilgenomdata. 

Ílegusavnið umsitur sambært lógini tríggjar skráir: Ættarbandskránna, Diagnosuskránna og Vevnaðarskránna. 

Gjøgnum viðgerðina av umsóknum er Vísindasiðsemisnevndin komin til ta niðurstøðu, at Ílegusavnið eigur at 
handfara heilgenomdata sum vevnað og goyma hesar í Vevnaðarskránni. Í Diagnosuskránni skal síðani bert 
goymast genomdata, tá hesi eru hjá-informatión til diagnosur (grein 8).  

Men her er møguliga tørvur á, at Ílegulógin verður dagførd, soleiðis at hon greiðari tekur støðu til nútímans 
ílegugransking. 



Organisatiónin av Ílegusavninum 

Ílegusavninum er álagt at reka vevnaðarskránna, diagnosuskránna og ættarbandsskránna. Við tíðini verður 
samankoyringin av hesum skráum óivað áhugaverd fyri granskarar. Samstundis økist eisini váðin fyri 
mistøkum og misbrúki. Ílegulógin hevur fáar ásetingar, sum skapa trygd fyri, at borgarin kann kenna seg 
tryggan við, at ein so lítil stovnur sum Ílegusavnið megnar at røkja allar sínar skyldur og samstundis bert vera 
mannað av einum stjóra og skrivara. 

Vísindasiðsemisnevndin saknar eina ætlan frá myndugleikunum, soleiðis at borgarin kann kenna seg tryggan 
við, at Ílegusavnið er ein organisatión og hevur eina styrki, sum megnar at skapa karmar og samstundis verja 
einstaklingin. 

Í Ílegulógini eru fleiri orðingar sum heimila landsstýrismanninum at áseta reglur og gera kunngerðir. Men enn 
eru ongar regulerandi reglur ella kunngerðir orðaðar, sum kundu dagført Ílegulógina sambært omanfyri um 
menningina innan genteknologi. 

 

Samstarv  

Næstformaðurin hevur havt samband við íslendsku Vísindasiðsemisnevndina, og nevndin samlað hevur havt 
skype-fund við tey í september mánaði. Íslendska nevndin hevur bjóðað føroysku vísindasiðsemisnevndini til 
Íslands og ynskir eitt tættari samstarv við føroysku nevndina. 

Ein nevndarlimur hevur verið til ársfundin hjá De Videnskabsetiske Komiteer í Danmark í september mánaði. 
Hetta var sera viðkomandi og gevandi. Nógv av evnunum, sum vóru uppi at venda har, eru tey somu, sum 
føroyska nevndin arbeiðir við. 

Formaðurin hevur luttikið á regluligu fundunum hjá DNVK í juni og oktober. Harumframt var formaðurin til 
PopGen seminar í Íslandi í oktober mánaði, har evnið var ”The right not to know”, sum var sera viðkomandi, 
tí hetta ofta hevur verið uppi at venda til fundirnar hjá nevndini.  

Ein nevndarlimur hevur verið til temadag um heilsudáta sum Etiska Ráðið skipar fyri í desember og luttók 
sum eygleiðari til fundin hjá DNVK í desember mánaði. 

 

Eftirlit og góðskutryggjan 

Nevndin hevur rætt til at hava eftirlit og góðskutryggja verkætlanir, men hevur ikki nýtt orku uppá hetta í 
2014. Tó kann tað vera, at meiri tíð fer at verða sett av til hetta í 2015. 

 

 


