Fundarfrágreiðing Lestrarráðið 20.09.17
Møtt: Sunrit, May-Britt, Súsanna, Daniella, Amanda, Karin Elisa, Ragnhild,
Ikki møtt: Jórun
Dagsskrá:
1. Vælkomin Amanda og Ragnhild í Lestrarráðið – Sunrit kunnar stutt um virksemi hjá
LR
2. Góðkenning av fundarskrá
3. Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn (sí viðfesti)
4. Lestrarráðið velur forkvinnu og næstforkvinnu fyri komandi lestrarár
5. May-Britt greiðir frá um organisatorisku broyting á SFD við setan av varðadekani og
hvat tað inniber
6. Daniella greiðir frá fyrireikingunum av NSSK og SSN fundum í Færoyum 29.
September 2017
7. Súsanna greiðir frá lestrargongdini hjá einum lesandi, sum hevur bachelorútbúgving í
sjúkrarøkt frá øðrum landi og arbeiðir fram ímóti at fáa danska autorisatión
8. Súsanna kunnar um, at hon virkar sum útbúgvingarleiðari á
sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingini fram til 1. November í ár og fer síðani at virka sum
námslektari á deildini
9. Ymiskt
a. Sunrit kunnar um status viðvíkjandi flytan í Sjóvinnuhúsið
b. Sunrit kunnar um eina góðskriving, sum hon hevur avgreitt síðan seinasta
fund
c. Annað
Evni
AD1:
Vælkomin Amanda og
Ragnhild í Lestrarráðið –
Sunrit kunnar stutt um
virksemi hjá LR

Viðmerkingar
Sunrit bjóðar teim nýggju vælkomnum. Kunnar
um Yvirskipaðu viðtøkurnar fyri lestrarráð og
Fróðskaparsetur Føroyar. Er galdandi fyri øll
lestrarráð. Eitt lestrarráð er á hvørjari deild.
Lestrarráðið er eitt eftirlitsorgan. Tryggja at
undirvísing og útbúgving verður ment og er á
altjóða stigi. Arbeiðir út frá Bolognesáttmálanum.
Master í Heilsuvísindi og Master í fólkaheilsu
eru á hesi deildini og lestrarráðið hevur
góðkent útbúgvingarprofilarnar.
Tosa um at fara frá eindum til semester. Tað
skal eisini góðkennast í lestrarráðnum.
Sunrit greiðir frá ymiskum málum, sum hava
verið viðgjørd í LR seinasta árið – t.d.
avleiðingar fyri lesandi, sum fara uppum max.
tal av teknum í uppgávum.

Niðurstøða

AD2:
Góðkenning av
fundarskrá
AD3:
Góðkenning av seinastu
fundarfrásøgn (sí
viðfesti)
AD4:
Lestrarráðið velur
forkvinnu og
næstforkvinnu fyri
komandi lestrarár
AD5:
May-Britt greiðir frá um
organisatorisku broyting
á SFD við setan av
varðadekani og hvat tað
inniber

AD6:
Daniella greiðir frá
fyrireikingunum av NSSK
og SSN fundum í
Føroyum 29. september
2017

Møtiskyldan í klinikkkini er økt til 90% og
vikuliga tímatalai í klinikkini er fari upp til 32
tímar, fyri at betra um lærukarmarnar hjá
lesandi í klinikkini. Hetta verður avprøvað í
heyst og skal síðani eftirmetast og tillagast
áðrenn endaliga verður sett í verk.
Lestrarráðið arbeiðir eisini við góðskrivingum.
Hava góðskrivingar uppá master-lesandi.
Í dag verður eitt serligt útbúgvingarforløb lagt
fram til endaliga góðkenning hjá einum
útlendskum sjúkrarøktarfrøðingi, sum ynskir
danska autoristión.
Lesandi er vælkomin at seta evnir á skrá til
kjak.
LR hevur 6- 8 fundir um árið.
At møta á lestrarráðsfundi verður ikki skrásett
sum frávera, hvørki í skúla ella í praktikkini.
Súsanna ynskir eitt punkt afturat undir Ymiskt.
Plakatin, sum hongur í kaffistovuni: Hvat ger
ein sjúkrarøktarfrøðingur?

Skráin er góðkend.

Fundarfrásøgnin varð
góðkend.

Sunrit heldur áfram sum
forkvinna
Karin Elisa heldur áfram
sum næstforkvinna
Fróðskaparsetrið ynskir at hava staðsettar
leiðslur. Fyrr vóru vit saman við NVD. Magni
Mohr var 1. Aug. settur sum dekanur. Deildin
er sjúkrarøktarfrøði og heilsuvísindi. Magni
ynskti ein varadekan við sjúkrarøktarfakligari
bakgrund við serábyrgdarøkið innan
sjúkrarøkt. Verður sparringspartnari hjá
útbúgvingarleiðaranum. Varadekanurin
avloysir dekanin, tá hann er burtur. May-Britt
undirvísir eisini og luttekur í gransking.
Daniella greiðir frá um fundirnar.
NSSK – Norden sygeplejestuderendes
kontaktforum og SSN fundir verða hildnir í
Føroyum í tíðarskeiðinum september-oktober
2017
NSSK er eitt undirfelag hjá SSN.
Føroyar hava til uppgávu at gera skrá:

Kvf verður kontaktað fyri
at seta fokus á fundirnar

Byrjar á middegi fríggjadagin 29. september.
Amanda er boðin við sum 1. árs lesandi.
Skotið verður upp, at Daniella spyr hini lesandi,
hvørji evalueringsamboð tey nýta til at
eftirmeta sínar eindir/lestrarhálvir. Hetta so vit
kunnu nýta tey sum íblástur til menning av
einum nýggjum eftirmetingaramboð.
Johild heldur upplegg fyri NSSK um skúlan og
vísir runt.
Jarl Grundstad skal tosa á NSSK fundinum
AD7:
Súsanna greiðir frá
lestrargongdini hjá
einum lesandi, sum
hevur bachelorútbúgving
í sjúkrarøkt frá øðrum
landi og arbeiðir fram
ímóti at fáa danska
autorisatión

Súsanna greiðir frá. Ein sjúkrarøktarfrøðingur
frá Filippininum ynskir at fáa danska
autorisatión.
Lestrargongdin verður gjøgnumgingin. Allir
smálutir eru ikki komnir uppá pláss enn, men
tað verður gjørt í næstum.
Viðkomandi skjøl liggja í sakini hjá lesandi.

AD8:
Súsanna kunnar um, at
hon virkar sum
útbúgvingarleiðari á
sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingini fram til 1.
november í ár og fer
síðani at virka sum
námslektari á deildini
AD9:
Ymiskt
Sunrit kunnar um status
viðvíkjandi flytan í
Sjóvinnuhúsið

Súsanna hevur valt at sagt
útbúgvingarleiðarastarvið frá sær. Hon fer at
undirvísa og granska. Verður toymisleiðari á
eind 14.

AD9:
Sunrit kunnar um eina
góðskriving, sum hon
hevur avgreitt síðan
seinasta fund
AD9:
Annað

Eftir ætlan flyta vit í Sjóvinnuhúsið í verandi
skúlaári. Akkurát nær er ikki ásett. Ein
arbeiðsbólkur er settur. Lesandi eru boðin at
koma við í bólkin. Øll flyta ikki í senn. Hugsanin
er at royndarkoyra nøkur undirvísingarhølið
fyrst og so eftirmeta.
Forkvinnan hevur heimild til at avgreiða ikkikompliseraði mál. Sunrit hevur síðan seinasta
fund góðkent eina góðskriving hjá
masterlesandi at flyta frá heilsuvísindi frá
fólkaheilsu.
Lønin til lesandi í arbeiði í útbúgvingartíðarskeiðinum verður viðgjørd. Lesandi fáa lægri
løn enn heilsurøktarar og eru ikki nøgdar við
tað. Boðini frá fakliga skrivaranum á felagnum
er, at lesandi sjálvi skulu út at krevja sín rætt.

Lestrarráðið hevur áður
viðgjørt umsóknina og
kann endaliga góðkenna
hana í dag.
Liljan W skal journalisera
sakina + upprætta hana í
próvbókina og kunna
dekanin um
niðurstøðuna
Sunrit upplýsir, at starvið
sum útbúgvingarleiðari
verður lýst leyst
innanhýsis og væntandi
verður sett áðrenn
ársskiftið. Nýggi
útbúgvingarleiðarin
tekur sæti fyri SMM í LR.
Daniella fer við á næsta
fund. Tekur møguliga
onkran við sær.
Sunrit biður Hildigunn
senda innbjóðing til
Daniellu.

AD9:
Hvat ger ein
sjúkrarøktarfrøðingur?
AD9:
Dato fyri fundirnar

Arbeiðsgevarin sigur, at srf-lesandi ikki kunnu
lønast sum heilsurøktarar, tá tær ikki hava
heilsurøktaraprógv. Sum er fáa lesandi 85% av
srf-lønini.
Súsanna kundi hugsað sær, at lesandi svaraðu
hesum spurninginum. Hví er tað áhugavert at
lesa sjúkrarøktarfrøði?
May-Britt spyr, um tíðspunkt fyri fundirnar
finst nakrastaðni, so fólk finna
fundartíðspunktini.
Hendan deildin hvørvur á heimasíðuni. Anna
Katrin arbeiðir við tí.

Ásetan av fundum fram
til summarferiuna 2018

Mikudagar í líka viku frá 9-11

Ref. Maria Hammer Olsen

Eitt hugskot at hanga
seðil upp í
skúlastovurnar við
tíðspunktunum fyri
fundir í lestrarráðnum.
Sunrit ger avtalu við
Onnu Katrin um at leggja
kunning og ymiskt tilfarð
út á heimasíðuna.
15. november 2017
10. januar 2018
21. mars 2018
16. mai 2018

