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Tað eru nú trý ár síðan Etiska ráðið fór til verka, og hetta er sostatt triðja ársfrágreiðing hjá ráðnum.
Ráðið hevur í 2020 havt 10 ráðsfundir, har regluliga virksemið hevur verið viðgjørt og umrøtt.
Árið 2020 hevur verið nógv merkt av COVID-19. Støðan hevur ávirkað virksemið og ætlanirnar, sum
Etiska ráðið hevði lagt sær fyri árið. Etiskir spurningar við tilknýti til koronu hava fylt nógv í
virkseminum, eitt nú etiskar tvístøður, sum hava verið í tilknýti til tiltøkini og tilmælini, sum
avvarðandi myndugleikar hava sett í verk gjøgnum árið.
Tilmælini um frástøðu, sóttarhald og avbyrging hava eisini havt við sær, at fleiri av fundunum hjá
ráðnum hava verið hildnir sum netfundir.
Virksemið í 2020 hevur eisini verið nakað merkt av, at ráðið í úrtíð fekk nýggja forkvinnu, og at
nýggjur fakligur skrivari varð settur.
Til tess at náa endamálinum um at fremja og styrkja kjak og vitan um etiskar spurningar, skipar ráðið
fyri almennum tiltøkum. Í 2020 vitjaði Etiska ráðið úti á miðnámsskúlunum kring landið, og skipað
varð eisini fyri einum almennum kjakfundi í Suðuroy.
Greitt verður nærri frá hesum og øðrum virksemi í hesi frágreiðing.

Anne Mette Greve Klemensen

Arnbjørn Ó. Dalsgarð

forkvinna

fakligur skrivari

Etiska ráðið er sett at virka samsvarandi løgtingslóg nr. 70 frá 29. mai 2017 um Etiskt ráð.
Etiska ráðið skal fremja og styrkja kjak og vitan um etiskar spurningar, ið knýta seg til heilsufakligt
virksemi á heilsuøkinum, almannaøkinum og kommunala økinum. Hetta verður m.a. gjørt við at skipa
fyri ráðstevnum, evnisdøgum og kjakfundum fyri at varpa ljós á aktuellar etiskar spurningar.
Etiska ráðið skal ráðgeva løgtingi, landsstýrinum og almennum myndugleikum í etiskum
spurningum. Etiska ráðið hevur skyldu til at fylgja menningini á tí bio- og ílegutekniska økinum og
hevur til uppgávu at ráðgeva í etiskum spurningum viðvíkjandi gransking í og nýtslu av bio- og
ílegutøkni.
Ráðið virkar óheft og velur sjálvt tey evnir og teir spurningar, tað tekur til viðgerðar. Tað er ikki krav,
at ráðið er samt í sínum niðurstøðum um ávís etisk evnir. Heldur er umráðandi at lýsa ávísu evnini
úr ymiskum sjónarhornum, og búgva almenningin og tey, sum skulu taka støðu til tey ymsu evnini,
til víðari kjak og støðutakan.
Ráðið skal lata úr hondum minst eina frágreiðing um árið.

Nýggj forkvinna
Hildur við Høgadalsá (v.m.)
valdi í 2020 at takka fyri seg
sum forkvinna í Etiska
ráðnum. Landsstýrismaðurin
í heilsumálum tilnevndi
1. oktober Anne Mette Greve
Klemensen (h.m.) sum
nýggja forkvinnu.

Etiska ráðið fekk 1. oktober nýggja forkvinnu, tá Anne Mette Greve Klemensen, prestur, tók við eftir
Hildur við Høgadalsá. Ongar aðrar broytingar vóru í ráðnum í 2020.
Tað er landsstýrismaðurin í heilsumálum, sum setur limirnar í Etiska ráðnum. Etiska ráðið hevur 9
limir, ið verða settir fyri 4 ár í senn.
Hesir limir eru í Etiska ráðnum:
Anne Mette Greve Klemensen, sóknarprestur í Suðurstreymoyar prestagjaldi.
Tilnevnd forkvinna í 2020 av landsstýrismanninum í heilsumálum.

Ann Danielsen, serlækni í gynækologi/obstetrik. Starvast sum lækni í kvinnusjúkum
á Landssjúkrahúsinum.
Tilnevnd í 2019 av landsstýriskvinnuni í heilsumálum.

Jógvan D. Hansen, cand.phil. Starvast sum lærari í heimspeki.
Tilnevndur í 2018 eftir tilmæli frá politisku flokkunum á løgtingi.

Richard Schwartson, MSc (Pharm) og MSc (IT). Starvast sum KT-leiðari í
Apoteksverkinum.
Tilnevndur í 2018 eftir tilmæli frá politisku flokkunum á løgtingi.

Sólbjørg Frederiksberg, fysioterapeutur. Starvast á fysioterapideildini á
Landssjúkrahúsinum.
Tilnevnd í 2018 eftir tilmæli frá politisku flokkunum á løgtingi.

Jákup H. Foldbo, cand.scient.soc. Starvast sum trivnaðarleiðari í Runavíkar
kommunu.
Tilnevndur í 2018 eftir tilmæli frá Kommunufelagnum.

Leif Olsen, sosialráðgevi. Starvast sum ráðgevi í Almannaverkinum.
Tilnevndur í 2018 eftir tilmæli frá landsstýriskvinnuni í almannamálum.

Debes H. Christiansen, cand.scient. Deildarleiðari á Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
Tilnevndur í 2018 eftir tilmæli frá landsstýrismanninum í vinnumálum.

Marjun Bæk, cand.theol. Fyrrverandi sóknarprestur og sjómansprestur.
Tilnevnd í 2018 eftir tilmæli frá landsstýriskvinnuni í mentamálum.

Á skrivstovuni starvast fakligur skrivari hálva tíð. 1. februar 2020 tók Arnbjørn Ólavsson Dalsgarð,
cand.mag. í Heimspeki í verki, við sum nýggjur fakligur skrivari eftir Barbaru á Tjaldrafløtti.

Arnbjørn Ó. Dalsgarð, cand.mag. í Heimspeki í verki (Anvendt Filosofi) og
bókavørður (Bibliotekar D.B.).
Settur í starv sum fakligur skrivari í hálva tíð í 2020 eftir tilmæli frá Etiska ráðnum.

Uppgávan hjá skrivstovuni er at tæna Etiska ráðnum at røkja sína uppgávu, sum er at fremja og
styrkja kjak og vitan um etiskar spurningar, ið knýta seg til heilsufakligt virksemi á heilsuøkinum,
almannaøkinum og kommunala økinum, og at gera almennar myndugleikar og borgarar betur førar
fyri at taka støðu í etiskum spurningum.
Uppgávan er harumframt m.a. at savna inn tilfar og greina tilfarið fyri ráðið.
Fakligi skrivarin leggur til rættis ráðsfundirnar saman við forkvinnuni, og hevur um hendi dagliga
virksemi á skrivstovuni.
Etiska ráðið hevur leigað høli frá Landssjúkrahúsinum og húsast í Granskingarlonini, J.C. Svabos
gøta 43.

COVID-19 og almennu tiltøkini at fyribyrgja smittuni fyltu nógv í virkseminum hjá Etiska ráðnum í
2020.
Stutt eftir at koronusmittan varð staðfest í Føroyum, sendi Etiska ráðið boð til Heilsumálaráðið, har
víst varð til tilfar hjá heimsheilsustovninum WHO um etiska handfaring av smittusjúkum, og har tað
eisini varð víst á, hvussu umráðandi tað er at hava kvalifiserað tilfar at reflektera út frá, fyri at tryggja
sær, at atlit verða tikin at øllum faktorum í tilgongd og avgerð í arbeiðnum at fyribyrgja smittuni. Um
sama mundi avgjørdi Etiska ráðið at fara undir arbeiði at týða hesar leiðreglur til føroyskt, og tær eru
nú tøkar á heimasíðuni hjá ráðnum í føroyskari týðing.
Ráðið viðgjørdi fleiri ferðir spurningin um, hvussu virknan leiklut Etiska ráðið skuldi átaka sær í mun
til COVID-19. Niðurstøðan varð, at ráðið fyrst og fremst skuldi hava eyguni við øllum, sum fyrifórst,
og um neyðugt taka mál upp, sum kravdu viðgerð og møguliga støðutakan. Etiska ráðið heldur, at
avvarðandi myndugleikar sum heild hava fylgt etiskum leiðreglum væl og hava tikið atlit at støðuni
hjá hvørjum einstakum, serliga tá havt verður í huga, hvussu stór óvissa stundum hevur valdað um
COVID-19 og avleiðingarnar av smittuni.

Bert í einum føri valdi Etiska ráðið at heita á avvarðandi myndugleikar, Heilsumálaráðið, Almannamálaráðið og Kommunfelagið, um at endurskoða síni tilmæli, og tað var fyrst í juni, tá tað gjørdist
greitt, at tiltøkini, sum sett vórðu í verk, serliga meint raktu tey gomlu á røktarheimunum, sum sótu
avbyrgd í ov langa tíð. Áheitanin hevði millum annað við sær, at Etiska ráðið fyrst í august varð boðið
á fund við Kommunufelagið, har kommunalu heilsumyndugleikarnir kring alt landið vóru væl
umboðaðir, at skifta orð um hesi viðurskifti og aðrar etiskar avbjóðingar, sum kommunurnar upplivdu
í sambandi við tiltøkini.
Etiska ráðið var seinni í august á fundi við heilsumálaráðharran, og har vórðu etiskir spurningar í
sambandi við COVID-19 eisini umrøddir.
Í desember heitti Heilsumálaráðið á Etiska ráðið um at koma við viðmerkingum til ætlaðu raðfestingarnar í koppsetingarætlanini. Spurningurin varð viðgjørdur á ráðsfundi, og seinni vóru umboð fyri
Etiska ráðið á fundi við umboð fyri arbeiðsbólkin, sum heilsumálaráðharrin síðst í oktober hevði sett
at gera eitt tilmæli um koppingarætlan. Eftir fundin sendi Etiska ráðið sínar viðmerkingar til
Heilsumálaráðið.
Umframt tað, sum nevnt er, fekk Etiska ráðið gjøgnum árið eisini fleiri fyrispurningar og áheitanir
frá bæði fjølmiðlafólkum, granskarum, lesandi og borgarum annars um ymsar etiskar spurningar og
tvístøður í sambandi við COVID-19.

Eitt av evnunum, sum longu var sett á skrá, áðrenn COVID-19 fór at gera um seg, var ’Gentøkni og
genomkanningar’. COVID-19 gjørdi, at komið var heilt fram til juni, áðrenn gongd rættiliga fekst á
arbeiðið við hesum evni. Fyrst í juni bjóðaði Etiska ráðið rektarunum á miðnámsskúlunum við á ein
netfund um møguligt samstarv, tí tað varð hildið at vera umráðandi bæði at koma á tal við tey ungu
um evnið, og at koma út um landið við Etiska ráðnum.
Eftir fundin varð avgjørt at skipa fyri tveimum ymiskum tiltøkum: 1) vitjanir á miðnámsskúlunum,
saman við umboði fyri FarGen, við tí í hyggju at koma á tal við og fáa í lag kjak millum næmingar á
triðja ári, sum kundu hugsast longu at hava nóg góða fakliga vitan um evnið til at kunna taka lut í
einum veruligum kjaki, og 2) ein almennan kjakfund í Suðuroy, við uppleggum og kjaki.
.

Frá vitjanini á Tekniska skúla
í Klaksvík 8. oktober 2020.

Í oktober og november vitjaðu umboð frá Etiska ráðnum og FarGen miðnámsskúlarnar á Kambsdali,
í Klaksvík, í Vestmanna og í Suðuroy.
Fyri Etiska ráðið luttóku Anne Mette Greve Klemensen, forkvinna, Marjun Bæk, nevndarlimur, og
Arnbjørn Ó. Dalsgarð, fakligur skrivari. Fyri FarGen luttók Noomi O. Gregersen, verkætlanarleiðari.

Hvør vitjan varð skipað eftir nøkulunda sama leisti: stuttar framløgur um etikk og gentøkni, og síðan
kjak, ofta út frá onkrari etiskari støðu, sum øll kendu frammanundan, eitt nú frá tilfari, sum Etiska
ráðið hevði sent miðnámsskúlunum til fyrireikingar nakrar vikur áðrenn vitjanina.
Flokkarnir vóru í stødd alt frá 12 til 40 næmingar, og vitjanirnar vardu frá 2 til 6 tímar, alt eftir hvussu
nógva tíð teir ymsu miðnámsskúlarnir sjálvir høvdu sett av til tiltakið.

Frá vitjanini í Miðnámi í
Vestmanna 22. oktober 2020.
Frá vinstru: Noomi O. Gregersen,
verkætlanarleiðari í FarGen,
Arnbjørn Ó. Dalsgarð, fakligur
skrivari í Etiska ráðnum, Marjun
Bæk, ráðslimur í Etiska ráðnum,
og Anne Mette Greve Klemensen,
forkvinna í Etiska ráðnum.

Fyrsta almenna tiltakið hjá Etiska ráðnum nakrantíð í Suðuroy var hildið í Miðnámsskúlanum í
Suðuroy sunnudagin 8. november 2020. Talan var um kjakfund um gentøkni og genomkanningar, og
tað var samstundis fyrsta almenna tiltak hjá Etiska ráðnum, eftir at avmarkingar vórðu settar fyri at
savnast alment vegna smittuvandan av COVID-19.
Fundurin var skipaður við uppleggum, spurningum og kjaki. Tey sum hildu upplegg vóru Anne Mette
Greve Klemensen, prestur og forkvinna í Etiska ráðnum, Marjun Bæk, prestur emer. og nevndarlimur
í Etiska ráðnum, Noomi O. Gregersen, PhD í mýlskari lívfrøði og verkætlanarleiðari í FarGen, SveinOle Mikalsen, professari í mýlskari lívfrøði á Fróðskaparsetri Føroya, og Jógvan D. Hansen, lærari í
heimspeki og nevndarlimur í Etiska ráðnum. Jógvan Dahl, fyrrverandi lærari og varaskúlastjóri á
Skúlanum á Fløtum, var orðstýrari.
Uppleggini vórðu filmað, og upptøkurnar vórðu seinni lagdar út á heimasíðuna hjá Etiska ráðnum.
Hóast væl lýst, møttu ikki nógv fólk upp til fundin. Orsøkirnar vóru helst – umframt tilmælini um
frástøðu – at tað vildi so til, at ein stór jarðarferð á Tvøroyri var samstundis sum kjakfundurin, og at
ein konsert við kórinum Ljómi skuldi verða í Vágs kirkju beint sum kjakfundurin endaði.

Sum framhald av, at Etiska ráðið í heyst varpaði ljós á evnið gentøkni og genomkanningar, fekk
Etiska ráðið fyrst í desember høvi at hoyra Ulrike Steuerwald, barnalækna, hava framløgu um
genetiska screening og møguleikarnar at gera hetta í í Føroyum. Ulrike Steuerwald er kliniskur
genetikari og starvast á Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu.

Eitt annað evnið, sum upptók Etiska ráðið nógv í 2020, og sum kemur at mynda nógv at virkseminum
í 2021 eisini, er evnið ’Raðfestingar í heilsuverkinum’. Ein afturvendandi spurningur er, hvørjar
grundgevingar verða brúktar, tá ið raðfest verður, og um talan er um rættvísa raðfesting sæð frá einum
etiskum sjónarhorni.
Eins og við øllum øðrum virksemi hjá Etiska ráðnum í 2020, setti COVID-19 eisini arbeiðið við
hesum evni eitt sindur í bíðistøðu, men tað eydnaðist kortini at hava nakrar innleiðandi fundir við
ymsar lyklapersónar, sum kundu geva ráðnum betri innlit í spurningar og avbjóðingar, tá raðfestast
skal innan heilsuverkið. Eisini varð orka brúkt til at savna inn tilfar, frágreiðingar, tilmæli og annað,
sum skrivað er um evnið
Frá ársbyrjan setti Etiska ráðið sær eisini fyri at taka upp evnið ’Viðgerðartrygd’ sum serstakt evni,
millum annað tí at tað hevði fingið nógva umrøðu alment í 2019, men tað gjørdist skjótt greitt, at
viðgerðartrygd er so nær knýtt og tengd at evninum ’Raðfestingar í heilsuverkinum’, at ráðið hevur
avgjørt at viðgera hesi bæði undir einum í 2021 sum ’Raðfestingar í heilsuverkinum’.

Eitt annað evni, sum Etiska ráðið setti sær fyri at hyggja nærri at, var spurningurin um
’Lívstestamenti’. Hesin spurningur gerst alsamt meira viðkomandi, nú tøknin gevur nógv øktar
møguleikar fyri bæði lívsleinging og at hava eftirlit við eitt nú fólki við minnissvinni. Etiska ráðið
heldur tað vera umráðandi, at fólk sjálvi geva sær far um hetta, áðrenn tað er ov seint, so at tað ikki
bara eru tey avvarðandi, sum skulu skulu taka hesar truplu avgerðir, tá tey koma í hesa støðu.

Av tí at tað tykist vera eitt sindur ógreitt, hvørjar reglur eru galdandi í Føroyum um lívstestamenti, og
tí at danir eftir øllum at døma ikki longur tosa um lívstestamenti, men viðgerðartestamenti, hevur
Etiska ráðið sett sær fyri at arbeiða víðari við hesum evni í 2021, so at greiða fæst á tí. Eisini hevur
Etiska ráðið í hyggju at týða ein kunningarfaldara um evnið, sum Det Etiske Råd og Det Nationale
Sorgcenter hava givið út í felag í Danmark.

Etiska ráðið gav tvær útgávur út í 2020: Ársfrágreiðing 2019
og Leiðreglur fyri etiska handfaring av smittusjúkum. Báðar
útgávurnar eru talgildar og eru at finna á heimasíðuni hjá
Etiska ráðnum.
Kunning um virksemið hjá Etiska ráðnum fer fram á
heimasíðuni og á facebooksíðuni hjá Etiska ráðnum, og tá
talan er um almenn tiltøk, hevur ráðið sent út tíðindaskriv og
lýst við kunngerðum í útvarpinum.
Etiska ráðið hevur í 2020 í fleiri førum svarað spurningum
frá tíðindafólkum og miðlum, flestu spurningarnir hava havt
við COVID-19-støðuna at gera, men ráðið hevur eisini eisini
svarað spurningum um onnur etisk viðurskifti.
Talið av fylgjarum á Facebook øktist í 2020 við 261, úr 555 upp í 816.

Etiska ráðið fekk í 2020 hesi mál send til hoyringar:
•

Broytingar í Revsilógini (frá Løgmansskrivstovuni)

•

Broytingar í Dátuverndarlógini (frá Føroya løgtingi, Rættarnevndini)

•

Broytingar í Komitélógini (frá Heilsumálaráðnum)

•

Broytingar í "Sundhedsloven" (frá Heilsumálaráðnum)

•

Broytingar í Autorisatiónslógini (frá Heilsumálaráðnum)

•

Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (frá UNESCO umvegis Uttanríkisog mentamálaráðið)

Etiska ráðið bjóðaði fyrst í juni rektarunum á miðnámsskúlunum kring landi við á netfund um
møguligt samstarv. Fundurin vísti, at etiskir spurningar hava sera stóran áhuga millum bæði lesandi
og lærarar á miðnámsskúlunum, og hildið varð, at Etiska ráðið kann hava ein leiklut í at stuðla undir
og vegleiða um kjak um etisk mál. Hetta í tann mun, evnini, sum verða viðgjørd, fella innan fyri
virkisøkið hjá Etiska ráðnum, sum er ásett við lóg.
Árligur samstarvsfundur var fyrst í desember millum Siðfrøðinevndina hjá felagnum Føroyskir
sálarfrøðingar, Sjúkrarøktaretiska ráðið og Etiska ráðið, har feløgini kunnaðu hvørt annað um sítt
virksemi og ætlanir, og har tosað eisini varð um møguleikar fyri samstarvi í 2021.

Frá árliga
samstarvsfundinum millum
Siðfrøðinevndina hjá
felagnum Føroyskir
sálarfrøðingar,
Sjúkrarøktaretiska ráðið og
Etiska ráðið.

Gentøkni og genomkanningar
Covid-19 og umfarssóttir
Viðgerðartrygd
Raðfestingar í heilsuverkinum
Lívstestamenti

Vitjanir á Miðnámsskúlunum
- 05.10.2020 Kambsdalur
- 08.10.2020 Klaksvík
- 22.10.2020 Vestmanna
- 09.11.2020 Suðuroy
Kjakfundur í Suðuroy 8. november

Ráðsfundir
Samstarvsfundir
- Etisku ráðini
- Landsstýrismaðurin
- Miðnámsskúlarektarar

10
4
1
1
2

Løgmansskrivstovan
Rættarnevndin
Heilsumálaráðiðð (korona)
Kommunufelagið (korona)

1
1
1
1

Raðfestingar/Viðgerðartrygd
Gentøkni og genomkanningar
Leiðreglur WHO/Ritstjórn

5
5
3

- Fylgjarar 01.01.2020
- Fylgjarar 01.01.2021
Nýggir fylgjarar 2020

555
816
261

4

1

Ársfrágreiðing 2019
Leiðreglur fyri etiska handfaring ...

Frá fjølmiðlum
Frá borgarum
Frá myndugleikum
Frá lesandi og granskarum 3

6
4
1

Tey gomlu og korona ...
Hoyringsskriv til lógir v.m.

1
2

01.02.2020 Nýggjur fakligur skrivari
01.10.2020 Nýggj forkvinna
Netfundir umvegis Teams

