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FORORÐ
Tá smitta herjar, kenna vit okkum ótrygg. Smittan  
hevur sína gongd. Tilfeingi og førleikar, ið ofta eru 
avmarkað, verða tránýtt, og avgerðir um almenn 
heilsutiltøk mugu takast í skundi, hóast avgerðar-
grundarlagið er veikt. Í slíkum støðum hava heilsu-
myndugleikar, politikarar, grunnar, granskarar, sóttar-
serfrøðingar, etisk ráð, heilsustarvsfólk og starvsfólk 
innan fólkaheilsu brúk fyri einari moralskari kumpass, 
ið kann vegleiða tey at taka rættar avgerðir. Bioetikkur 
setur menniskju í miðdepilin, varpar ljós á tær megin-
reglur, ið skulu vera vegleiðandi í heilsuskipanini og 
gevur eitt moralskt grundarlag at taka støðu á, serliga 
í kreppustøðum.

Eg fegnist tí um útgávuna Leiðreglur fyri etiska hand-
faring av smittusjúkum, ið fer at stuðla undir, at etikkur 
verður ein fastur táttur í altjóða tilbúgving og viðgerð 
í samband við farsóttir og aðrar fólkaheilsukreppur. 
Útgávan fer eisini at styrkja lógarsmíð og reglugerð 
á økinum.

Gransking hevur ein týðandi leiklut fyri fólkaheilsuna 
– ikki bara fyri at skilja tær farsóttir, ið eru í umferð, 
men eisini fyri at skapa vitan til verju móti komandi 
farsóttum. Farsóttargransking fevnir um læknaliga 
farsóttarfrøði, sosiologiska atferðarfrøði, kliniskar 
royndir og eiturfrøðiligar kanningar. Øll hesi øki hava 
týdning. Og eg fegnist um, at útgávan eisini hevur 
leiðreglur um gransking, bæði um viðgerðir, ið eru 
veikt grundaðar og um skjóta lutan av vitan.

Kunning og samskifti eru altavgerandi í fólkaheilsu-
tiltøkum. WHO tekur hesi øki í sera stórum álvara, 
og bóklingurin greinar etisku meginreglurnar, sum 
eiga at vera karmur um alla kunning og alt samskifti 
á øllum stigum.

Altjóða serfrøðingar og áhugapartar hava framleitt 
leiðreglurnar. Við í arbeiðinum hava verið starvsfólk í 
fólkaheilsu við ábyrgd fyri tilbúgving og fyribyrging á 
lokalum, nationalum og altjóða stigi, umboð fyri politiskt 
óheftar almannagagnligar felagsskapir, umboð fyri 
fíggjargrunnar, etiskar nevndir, heilsufrøðiligar starvs-
stovur, heilsumyndugleikar og sjúklingar umframt 
serfrøðingar í fólkaheilsuetikki, bioetikki, manna-
rættindum, mannfrøði og farsóttarfrøði. Eg fegnist 
um stuðul og íkast.

Dr Marie-Paule Kieny
Varaaðalskrivari
Deildin fyri heilsuskipan og íverksetan
WHO
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LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM

TØKK
Abha Saxena, samskipari í toyminum fyri Altjóða 
Heilsu etikk, hevur saman við Andreas Reis og 
Mariu Magdalenu Guraiib skipað framleiðsluna av 
Leiðreglunum fyri etiska handfaring av smittusjúku.

WHO takkar Carl Coleman, høvuðsrithøvund, fyri 
greining og samanskriving av verandi leiðreglum, og 
við gerð og samansjóðing av viðmerkingum, ið eru 
komnar á fyri reikandi fundum og í javnlíkametingum.

WHO takkar eisini øllum teimum mongu einstaklingum 
og felagsskapum, ið hava viðmerkt ávegis uppkøst av 
leiðreglunum: Alice Desclaux, Institut de Recherche 
pour le Développement, Frakland; Aminu Yakubu, 
Heilsumálaráðið, Nigeria; Annick Antierens, Médecins 
Sans Frontières, Belgia; Bagher Larijani, Endocrinology 
and Metabolism Research Center, Iran; Brad Freeman, 
Washington University School of Medicine, USA; 
Catherine Hankins, Amsterdam Institute for Global 
Health and Development, Holland; Cheryl Macpherson, 
Deildin fyri bioetikk, St. George’s University School 
of Medicine, Grenada; Claude Vergès, Universidad 
de Panamá, Panama; Drue H  Barrett, Nicole 
J  Cohen, and Rita F Helfand, Centers for Disease 
Control and Prevention, USA; Dirceu Greco, Federal 
University of Minas Gerais, Brasil; Edward Foday, 
Heilsumálaráðið, Sierra Leone; Emilie Alirol, Geneva 
University Hospitals, Sveis; Heather Draper, University 
of Birmingham, Stórabretland; Kenneth Goodman, 
Miller School of Medicine, University of Miami, USA; 
Morenike Oluwatoyin Ukpong, Obafemi Awolowo 
University, Nigeria; Paul Bouvier, Altjóða Reyði Krossur 

(ICRC), Sveis; Ruth Macklin, Albert Einstein College of 
Medicine, USA; Voo Tech Chuan, Centre for Biomedical 
Ethics, National University of Singapore, Singapore.

WHO takkar eisini fyri viðmerkingar og ráðgeving frá: 
COST Action IS 1201: Disaster Bioethics (serliga Dónal 
O’Mathúna, Dublin City University, Írland; starvs-
fólk hjá Nuffield Council on Bioethics, Stórabretland 
(serliga Hugh Whittall); Johns Hopkins Berman Insti-
tute of Bioethics, USA (serliga Nancy Kass og Jeffrey 
Kahn); The International Severe Acute Respiratory and 
Emerging Infection Consortium í Stórabretlandi (serli-
ga Alistair Nichol, Irish Critical Care–Clinical Research 
Core, University College Dublin, Írland, og Raul Par-
dinaz-Solis, Centre for Tropical Medicine and Global 
Health, University of Oxford, Stórabretland); og The 
Secretariat of the National Committee of Bioethics, 
King Abdulaziz City for Science and Technology, Saudi 
Arabia.

WHO fegnast um samstarv við forkvinnuna (og tá-
verandi leiðara fyri etiska ráðið í Týsklandi), Christiane 
Woopen, og limir í stýrisbólkinum fyri altjóða ráð-
stevnuna, har etisk/bioetisk ráð úr øllum heiminum 
hittust í Berlin í mars í 2016. Tá var ávegis uppkast til 
hesar leiðreglur lagt fram fyri umboð fyri etisk ráð úr 
83 londum. Viðmerkingar, ið tá vóru gjørdar, eru tiknar 
við í hetta skjalið.

Ummæli frá Global Network of WHO Collaborating 
Centers on Bioethics hevur eisini verið við til at styrkt 
skjalið. Ein serlig tøkk til Ronald Bayer, fráfarandi 
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formann, og Amy Fairchild, forkvinnu fyri Guideline 
Development Group for the ethics of public health 
surveillance. Bæði eru tey frá Mailman School of 
Public Health, Columbia University, USA. Eisini ein 
tøkk til nýggja formannin, Michael Selgelid, Center for 
Human Bioethics, Monash University, Australia. Hesi 
trý hava við síni viðgerð tryggjað, at skjalið samsvarar 
við aðrar ávegis verkætlanir.

Nógv heilsustarvsfólk og starvsfólk í WHO, ið hava 
royndir frá farsóttum, hava eisini ríkað hetta skjalið. 
WHO Research Ethics Committee og Public Health 
Ethics Consultative Group høvdu eisini virðismiklar 
viðmerkingar um fólkaheilsutiltøk, ið vórðu sett í verk 
í samband við ebola- og zikasóttirnar. 

WHO viðurkennir eisini við takksemi Ross Upshur, 
University of Toronto, Kanada (fyrsta forkvinnan í Ethics 
Working Group), og avloysandi varaforkvinnurnar Lisa 
Schwartz, McMaster University, Kanada, og Aissatou 
Touré, Institut Pasteur de Dakar, Senegal. Báðar 
varaforkvinnurnar hava brúkt óendaliga nógva tíð 
saman við avgreiðslustovuni og høvuðsrithøvundinum 
og hava við stórum nærlagni viðgjørt allar tær 
viðmerkingar, ið eru komnar inn, og hava verið við til 
at ritstjórna endaliga skjalið. Philippe Calain, Médecins 
Sans Frontières, Sveis, formaður í Ethics Panel og 
limur í fleiri etiskum arbeiðsbólkum, hevur áhaldandi 
eggjað WHO avgreiðslustovuni til ikki bara at lurta 
eftir vísindunum, men eisini eftir teimum, ið hava verið 
rakt av farsóttum.

WHO starvsfólk, ið hava gjørt týdningarmiklar við-
merkingar: Juliet Bedford, Carla Saenz Bresciani, 
Ian Clarke, Rudi J J M Coninx, Pierre Formenty, 
Gaya Manori Gamhewage, Theo Grace, Paul Gully, 
Brooke Ronald Johnson JR, Annette Kuesel, Anaïs 
Legand, Ahmed Mohamed Amin Mandil, Bernadette 
Murgue, Tim Nguyen, Asiya Ismail Odugleh-Kolev, 
Martin Matthew Okechukwu Ota, Bruce Jay lotkin, 
Annie Portela, Marie-Pierre Preziosi, Manju Rani, 
Nigel Campbell Rollins, Cathy Roth, Manisha Shridhar, 
Rajesh Sreedharan, David Wood og Yousef Elbes.

Ein serlig tøkk til Vânia de la Fuente Núñez, sum leiddi 
Ethics Working Group, og Michele Lo, ið samskipaði 
alla tilgongdina. Fyrrverandi praktikantar í Global 
Health Ethics toyminum, Patrick Hummel (University 
of St Andrews, United Kingdom) og Corinna Klingler 
(University of Munich, Germany) hava uppiborið eina 
serliga tøkk fyri A SCOPING REVIEW um sambandið 
millum farsótt og kvinnur, ið eru við barn.

Grunnurin, The Wellcome Trust, hevur givið verk-
ætlanini stórtøknan stuðul, og vit viðurkenna eisini 
við takksemi stuðul frá 3U Global Health Partnership, 
Canadian Institutes of Health Research, Dublin City 
University; European Union Cooperation in Science 
and Technology, Monash University, University of 
Miami Miller School of Medicine Institute for Bioethics 
and Health Policy.



8

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM

INNGANGUR
Leiðreglur fyri etiska handfaring av smittusjúkum eru 
úrslit av etiskum avbjóðingum, ið heimsheilsustovnurin 
WHO møtti í samband við ebolafarsóttina, sum herjaði 
í Vesturafrika í 2014-2016. Deildin Global Health Ethics 
Unit í WHO fór í gongd, so skjótt sum ebola var 
lýst ein ”altjóða fólkaheilsukreppa” sambært altjóða 
heilsuásetingunum (IHR, 2005). Eftir yvirlýsingina varð 
etiska ráðið, The Ethics Panel, og seinni etiski arbeiðs-
bólkurin, The Ethics Working Group, sett á stovn. Hesin 
síðsti skuldi orða etiskar leiðreglur um spurningar, ið 
stungu seg upp, meðan sóttin herjaði. Tað gjørdist 
alsamt meira eyðsýnt, at teir spurningar, ið vórðu 
settir í samband við ebola, vóru teir somu, sum høvdu 
víst seg í samband við aðrar altjóða smittusjúkur, m.a. 
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), beinkrím 
og multiresistentar tuberklar. Men hóast WHO hevði 
orðað etiskar leiðreglur í samband við onkrar av 
hesum farsóttum, so snúðu leiðreglurnar  seg einans 
um smittuna sjálva. Ætlanin við hesum bóklingi er 
ikki at viðgera einstakar smittur, men tær yvirskipaðu 
etisku avbjóðingar, ið eru viðkomandi fyri smittusjúkur 
sum heild. Umframt at orða yvirskipaðar meginreglur, 
viðger bóklingurin eisini, hvussu reglurnar kunnu 
lagast til ymiskar farsóttir og ymisk samfeløg.

Nógv etisk mál, ið stinga seg upp í samband við 
farsóttir, eru tey somu sum tey, ið vísa seg á øðrum 
fólkaheilsuøkjum, men farsóttir eru serliga torgreiddar. 
Tá farsótt herjar, mugu avgerðir takast í skundi og ofta 
á ivasomum vísindaligum grundarlagi, við samfelags-
ligum og stovnsligum órógvi, og í einum samfelagi, 
merkt av ótta og misáliti. Tey lond, ið eru harðast rakt 

av farsóttum, eru sum oftast lond við avmarkaðum 
tilfeingi, veikum lógarverki og einum heilsuverki, ið 
ikki megnar kreppustøður. Serliga viðkvom eru lond, 
ið frammanundan eru rakt av náttúruvanlukkum og 
vápnaðum stríði, tí slíkar umstøður bæði økja um 
vandan fyri smittu og minka um neyðuga tilfeingið og 
neyðugu atgongdina til heilsurøkt. Harumframt kunnu 
farsóttir elva til ella økja um samfelagsligar kreppur, 
ið kunnu fáa veik heilsuverk at vikna uppaftur meira. 
Undir slíkum umstøðum ber ikki til at nøkta allar 
átrokandi tørvir samstundis, og myndugleikar eru tí 
noyddir at raðfesta millum møguliga mótstríðandi 
etisk virði. Tíðartrýst og avmarkað tilfeingi kunnu 
forða umhugsan, heildarhugsan og gjøgnumskygni, ið 
ein sterk, etisk støðutakan annars krevur.

Leiðreglur fyri etiska handfaring av smittusjúkum eru 
ætlaðar sum útfyllandi íkast til almennar, fólkaheilsu-
ligar etiskar leiðreglur. Tær skulu tí lesast saman við 
meira almennum vegleiðingum um evnir sum fólka-
heilsueftirlit, gransking við menniskjum, og tørvin hjá 
viðbreknum bólkum. 

Besti hátturin at tryggja, at etiskt hóskandi avgerðir 
verða tiknar, um ein farsótt brýtur út, er at hava sett 
greiðar avgerðargongdir og mannagongdir í verk 
frammanundan. Lond, heilsustovnar, altjóða felags-
skapir o.o. eiga at gera seg til reiðar at seta megin-
reglurnar í hesum skjali í gildi á ein hátt, sum hóskar 
til lokalu, samfelagsligu, mentanarligu og politisku 
umstøðurnar. WHO leggur alla orku í at veita londum 
tekniska hjálp í hesum arbeiði. 



9

Viðkomandi etiskar meginreglur 
Etikkur er at taka støðu til ”hvussu vit eiga at liva, 
hvat vit gera, hvat vit vilja, og hvørjar vanar vit hava”. 
Etisk greining er at gera av, hvørjar meginreglur eru 
viðkomandi, at brúka tær í ítøkiligum støðum og 
at taka støðu til, hvussu mótstríðandi meginreglur 
skulu raðfestast. Hetta skjal byggir á ymiskar etiskar 
megin reglur, ið niðanfyri eru skipaðar í sjey flokkar. 
Flokkingin er einans til fyri at lætta um hjá lesaranum, 
virðini kunnu eisini flokkast øðrvísi.

Rættvísi — Í hesum skjali verður hugtakið rættvísi nýtt 
í tveimum útgávum. Tann fyrra er, at býtið av tilfeingi, 
møguleikum og úrtøku skal vera rætt og rímiligt. Rætt 
og rímiligt er m.a. at viðgera eins tilburðir eins, ikki at 
gera mismun, ikki at eyðræna og at vísa viðbreknum 
fólki varsemi. Tann seinna útgávan av hugtakinum 
er rættargangsligt rættvísi, t.e. at hava eina reiðiliga 
tilgongd, tá týdningarmiklar avgerðir skulu takast.  
Rættargangsligt rættvísi fevnir m.a. um eina hóskandi 
tilgongd (at kunna og geva teimum viðkomandi 
møguleika at verða hoyrd), gjøgnumskygni (greitt 
og neyvt at kunna um, hví og hvussu avgerðir eru 
tiknar), luttøku (at allir viðkomandi áhugapartar hava 
møguleika at taka lut í avgerðum), ábyrgd (at tilluta 
ábyrgd og tryggja at viðkomandi veruliga standa 
til svars fyri avgerðir) og yvirlit (at tryggja hóskandi 
eftirlit).

Góðgerð — Góðgerðir eru til fyrimun fyri onnur, t.d. 
at lætta um pínu og líðing hjá øðrum. Á fólkaheilsu-
økinum áleggur meginreglan um góðgerð samfelag-
num at nøkta grundleggjandi tørvir hjá einstaklingum 
og bólkum, serliga tørvin á føði, skjóli, heilsu og trygd.

Gagn — Meginreglan um gagn staðfestir, at gerðir 
eru rættar, um tær eru til frama fyri vælveruna hjá 
einstaklingum og bólkum. Ein meting um gagn má 
eisini taka fyrilit fyri lutfalli (t.v.s., at møguligir fyrimunir 
verða mettir í mun til møguligar vansar) og munadygd 
(t.v.s., at roynt verður at fáa sum mest fyri minst).

Virðing fyri fólki — At virða fólk er at fara við ein-
staklingum á ein hátt, sum viðurkennir, at vit øll eru 
menniskju, og at vit øll hava virði og íborin rættindi. 
At virða fólk er at virða rættin at taka egnar avgerðir 
við støði í egnum virðum og tí, einum sjálvum 
dámar. Sonevnt ”kunnað samtykki” er dømi um 

sýnda virðing fyri fólki. Við kunnaðum samtykki taka 
luttøkuførir, myndigir einstaklingar støðu grundað á 
nøktandi, viðkomandi kunning uttan at vera tvingaðir 
ella ópassandi tilskundaðir. Tá einstaklingur ikki er 
luttøkuførur, kann ábyrgdin at verja áhugamálini hjá 
viðkomandi leggjast á ein verja. At virða fólk er eisini 
at geva sær far um privatlív, trúnað og samfelagsligar, 
átrúnaðarligar og mentanarligar áskoðanir og 
týdningarmikil sambond, t.d. familjubond. Endiliga 
krevur virðing fyri fólki gjøgnumskygni og sannføri, tá 
fólkaheilsa og gransking skulu fremjast.

Frælsi — Frælsi fevnir um eina breiða viftu av sam-
felagsligum, átrúnaðarligum og politiskum frælsum, 
t.d.  frælsi at flyta seg, frælsi at koma saman og frælsi 
at tala. Fleiri frælsisrættindi eru vard sum grund-
leggjandi mannarættindi.

Sínámillum hjálp — At hjálp er sínámillum merkir, at 
fólk fáa passaliga og lutfalsliga aftur fyri tað íkast, tey 
hava givið. Politikkur, ið leggur upp til sínámillum hjálp 
í einari farsótt, kann vera eitt rættvísisamboð, tí hann 
kann útjavna munir í tillutan av ágóðum og ábyrgdum.

Samanhald — Ein bólkur, eitt samfelag, ein tjóð og 
hugsandi eisini eitt heilt alheimssamfelag kann halda 
saman. Meginreglan um samanhald rættvísger felags 
tiltøk ímóti felags hóttanum. Meginreglan um saman-
hald stuðlar eisini undir at steðga ójavnaði, ið annars 
kundi máað støðið undan vælferðini hjá minniluta-
bólkum og bólkum, ið eru fyri mismuni.

Reglur í nýtslu 
Tá ein etisk meginregla verður nýtt í verki ella sett í 
gildi, eigur nýtslan at byggja á próvtilfar. Tá metast skal 
um, hvørt eitt tiltak er til gagns, eiga myndugleikarnir 
t.d. at kanna, hvat tey vísindaligu prógvini, ið eru til 
taks, siga um væntaðar ágóðar og vansar. Tess meiri 
ágangandi tilmælda tiltakið er, tess størri er tørvurin 
á haldgóðum prógvum fyri, at tiltakið røkkur ætlaða 
málinum. Tá eingi ítøkilig prógv eru tøk, eiga avgerðir 
at byggja á sakligar og týðandi grundgevingar og 
verða tiknar í ljósinum av líknandi støðum.

Tá mótstríðandi meginreglur skulu raðfestast, mugu 
lond virða bindingar í t.d. altjóða mannarættinda-
sáttmálum. ”Siracusa meginreglurnar” í ásetingunum 
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um avmarking og niðran í Altjóða sáttmálanum um 
borgarlig og politisk rættindi1 eru alment viðurkendar 
sum karmur, tá metast skal um, hvørt tað er hóskandi 
at avmarka ávís grundleggjandi mannarættindi í 
kreppustøðum. Siracusa meginreglurnar staðfesta, at 
ein og hvør avmarking av mannarættindum má vera 
framd í samsvari við lógina og við einum lógligum 
endamáli, ið er til felags gagn. Harumframt má talan 
vera um alneyðugar avmarkingar, og eingin onnur 
minni ágangandi loysn skal vera tøk. Endiliga mugu 
allar avmarkingar vera vísindaliga grundaðar og 
mugu ikki verða álagdar á ein hátt, ið er tilvildarligur, 
órímiligur ella elvir til mismun. 

Tað er týdningarmikið, av bæði sakligum og etiskum 
orsøkum, at borgarar hava álit á tí, ið verður sett í verk 
fyri at basa einari farsótt. Tað krevur, at myndugleikar 
og heilsustarvsfólk nýta meginreglurnar rættvíst og 
reglufast og góðtaka eftirmetingar, ið eru grundaðar 
á nýggja, viðkomandi vitan, og at tey lurta eftir raktu 
samfeløgunum. Harumframt, er tað altavgerandi, at 
tiltøkini eru altjóða samstillað. Altjóða samanhald er 
neyðugt, tí øll lond eru hótt av smittuni. 

Hvussu leiðreglurnar eru mentar
Nógvir einstaklingar hava verið við til at ment hendan 
bókling, bæði beinleiðis og óbeinleiðis. Fyrst hittist The 
Ethics Panel undir leiðslu av aðalskrivaranum tann 
11. august í 2014, síðan, frá august til oktober í 2014, 
møttist serligi arbeiðsbólkurin í Genf í Sveis fyri at 
ráðgeva um tiltøk, ið ikki vórðu eftirkannað men nýtt 
í samband við Ebola farsóttina í Vesturafrika. Síðan, í 
maj 2015, hittust serfrøðingar og áhugapartar í Dublin 
í Írlandi fyri at eftirmeta verandi etisku fráboðanir um 
farsóttir og at fyrireika framleiðslu av einum meira 
víðfevndum skjali. Fyri at stuðla undir hesa tilgongd 
varð bólkur settur at greina og samanskriva øll 
leiðbeiningarskjøl, ið vóru viðkomandi fyri farsóttir 
(Annex 1 í ensku upprunaútgávuni). Vísandi til royndir 
frá undanfarnum farsóttum, serliga Ebola, staðfestu 
luttakararnir, at tørvur var á leiðreglum, ið kundu 
lagast til ymiskar farsóttarligar, samfelagsligar og 
búskaparligar samtekstir. Onnur mál, ið vóru til 

viðgerðar, vóru: týdningurin av altjóða heilsustýring, 
borgaraluttøka, vitan og raðfesting. Endiliga løgdu 
luttakararnir dent á átrokandi tørvin á at menna 
ítøkilig amboð, so tey, ið tóku lut í farsóttartiltøkum, 
kundu nýta etisku leiðreglurnar. Bólkurin hittist aftur 
í november í 2015 í Prato í Italia fyri at eftirmeta 
upprunaliga útkastið og hoyra nakrar serfrøðingar og 
áhugapartar afturat, m.a. fólk, ið vóru komin undan 
Ebola við lívinum. Eftir hendan fundin var eitt nýtt 
útkast ment og sent í umfar til altjóða javnlíkameting. 
Eitt yvirlit yvir teir serfrøðingar, ið tóku lut í hesum 
fundum og fyrireikaðu leiðreglurnar, er í Annex 2 í 
ensku upprunaútgávuni.
 
Hesin bóklingur er skipaður eftir 14 ítøkiligum leið-
reglum, sum hvør nemur við týdningarmikil øki i fyri-
byrging og viðgerð av farsóttum. Hvør partur byrjar 
við spurningum, ið lata etisku leiðregluna upp. Síðan 
verður etiska økið viðgjørt, og rættindi og ábyrgdir 
hjá áhugapørtum verða orðað. Vónandi er bóklingurin 
brúkiligur hjá myndugleikum, læknum, heilsustarvs-
fólkum, granskarum, framleiðarum av heilivági og 
heilsu útgerð og øðrum viðkomandi pørtum, ið ráð-
leggja og taka lut í tiltøkum móti farsóttum bæði í 
privata og almenna geiranum. 

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM

1) Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights - https://www.icj.org/wp-content/
uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf
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LEIÐREGLUR

SKYLDUR HJÁ STJÓRNUM OG 
ALTJÓÐA SAMFELAGNUM

1.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvørjar skyldur hava stjórnir at fyribyrgja og handfara farsóttir?

Hví røkka landsins skyldur út um egin landamørk, tá tað snýr seg um at fyribyrgja 
og viðgera farsóttir? 

Hvørjar skyldur hava lond at taka lut í altjóða eftirliti og tilbúgving?

Hvørja skyldu hava stjórnir at hjálpa neyðstøddum londum fíggjarliga, tøkniliga og 
vísindaliga?
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Stjórnir kunnu hava ein avgerandi leiklut í at fyribyrgja 
og viðgera farsóttir. Tær kunnu bøta samfelagsligu 
og umhvørvisligu korini, tær kunnu tryggja eitt 
vælvirkandi og atkomiligt heilsuverk, og tær kunnu 
skipa fyri fólka heilsuligum eftirliti og fyribyrgjandi 
tiltøkum. Samanlagt kunnu hesi tiltøk minka munandi 
um smittu, ið kann gerast farsótt. Harumframt 
kunnu stjórnir tryggja, at munagóð fólkaheilsutiltøk 
kunnu setast í verk, um ein farsótt rakar. Stjórnir 
hava eina etiska skyldu at framtíðartryggja rúm og 
orku á teimum stovnum og í teimum skipanum, ið 
skulu standa fyri fyribyrging og viðgerð av farsótt. 
Lond hava ikki einans skyldur mótvegis sínum egnu 
íbúgvum, men eisini mótvegis altjóða samfelagnum. 
Fyri at sitera nevnd Sameindu Tjóða fyri búskaparlig, 
samfelagslig og mentanarlig rættindi: “Nakrar sjúkur 
kunnu lættliga smitta tvørtur um landamørk, og tí 
hevur altjóða samfelagið eina felags ábyrgd at taka 
sær av trupulleikanum. Tey lond, ið eru búskaparliga 
væl fyri, hava eina serliga skyldu og ein serligan áhuga 
at hjálpa teimum fátækaru menningarlondunum 
hesum viðvíkjandi.” 

Nevndu skyldur spegla tann veruleika, at farsóttir 
virða ikki landamørk, og at ein farsótt í einum landi 
skjótt kann seta restina av heiminum í vanda. 

Lond hava ikki bara skyldu at hugsa altjóða, tá á 
stendur. Í staðin eiga tey áhaldandi at royna at bøta 
tær umstøður, ið elva til vánaliga fólkaheilsu og 
tískil økja um vandan fyri farsóttum, t.d. fátækdømi, 
avmarkaða atgongd til útbúgving og ófullfíggjaðar 
skipanir til vatnveiting og reinføri.

Týdningarmestu skyldurnar hjá stjórnum og altjóða 
samfelagnum eru:

At tryggja nøktandi lógarverk á fólkaheilsuliga 
økinum 
– Sum tað verður sagt seinni í hesum skjali, so er 
fortreytin fyri at kunna seta í verk fólkaheilsutiltøk, ið 
kunnu vera neyðug í samband við eina farsótt (sum 
t.d. at avmarka frælsi at flyta seg), at stjórnin longu 
frammanundan hevur eitt greitt lógargrundarlag til 
ætlaðu tiltøkini og eina skipan til eftirlit og eftirmeting. 
Øll lond mugu endurskoða sínar fólkaheilsulógir fyri 

at tryggja, at stjórnin hevur nøktandi myndugleika at 
svara einari farsótt á munadyggan hátt, samstundis 
sum viðkomandi mannarættindi hjá einstaklingum 
verða vard.

At taka lut í altjóða eftirliti og tilbúgving 
– Øll lond mugu gera sínar skyldur undir IHR 
(International Health Regulations) og taka lut í 
altjóða eftirliti á ein sannføran og gjøgnumskygdan 
hátt. Tað fatar eisini um stundisliga fráboðan um 
hendingar, ið viðkoma altjóða samfelagnum, eisini 
sjálvt um fráboðanin kann hava neiligar avleiðingar, 
t.d. minkandi útflutning ella ferðavinnu. Skyldan at 
boða altjóða samfelagnum frá beinanvegin er ikki 
bara eitt krav, ið er orðað í IHR, men er eisini ein 
partur av etisku meginreglunum um samanhald og 
sínámillum hjálp. Harumframt eiga lond at menna 
tilbúgvingarætlanir fyri farsóttir og aðrar vanlukkur 
og veita heilsuverkinum neyðuga vegleiðing at seta 
ætlanirnar í verk.

At hjálpa fíggjarliga, tekniskt og vísindaliga 
– Lond, ið hava ráð at hjálpa øðrum londum, eiga at 
stuðla altjóða tilbúgving og viðgerð, íroknað gransking 
og menning av sjúkugreining, røkt og koppingarevnum 
móti sjúkum, ið kunnu gerast farsóttir. Harumframt 
eiga lond áhaldandi at vera við til at byggja sjúkrahús 
og styrkja heilsutænastur í londum, har farsóttir 
kunnu gera størst skaða. 

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM
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AT FÁA FÓLKIÐ VIÐ
2.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hví hevur fólksligur áhugi so stóran týdning í stríðnum móti smittusjúku?

Hvat eyðkennir smittutiltøk, ið eru rótfest í fólkinum?

Hvat skulu myndugleikar gera, tá fólk siga sína meining um tey tiltøk, ið eru sett í 
verk?

Hvønn leiklut hava miðlarnir í samband við smittutiltøk?
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Øll tilbúgving og øll tiltøk í samband við eina farsótt 
eiga tíðliga og áhaldandi at vera framd í tøttum sam-
bandi við tey, ið eru rakt. Tað hevur ikki bara etiskan 
týdning at fáa nærsamfelagið við, tað er eisini av-
gerandi fyri, um tað eydnast at skapa og varðveita 
álit og landaskil. Skal nærsamfelagið veruliga vera við 
í stríðnum móti eini farsótt, má havast í huga:

Øll uppií
– Allir persónar, ið kunnu ávirkast av tiltøkum, eiga 
at sleppa til orðanna á øllum stigum í tilbúgvingar-
gongdini, antin beinleiðis ella ígjøgnum løglig umboðs-
fólk. Hóskandi samskiftispallar og samskiftis amboð 
eiga at verða tikin í nýtslu, so at almenningurin kann 
samskifta við myndugleikarnar.

Serliga viðkvæmar støður
– Sum tað verður greitt frá í triðju leiðreglu, eiga 
persónar, ið eru í serligum váða í samband við eina 
farsótt, at vera uppií, tá avgerðir um tilbúgving og 
tiltøk verða tiknar. Almennir heilsumyndugleikar mugu 
viðurkenna, at slíkir persónar møguliga ikki hava álit á 
stjórn og øðrum stovnum, og heilsumyndugleikarnir 
eiga tí at leggja nógv fyri, so at hesi eisini eru við. 

Opinleiki fyri ymiskum sjónarhornum
– Samskiftið eigur at verða skipað soleiðis, at tað 
leggur upp til veruliga tvívegis samtalu heldur enn 
einvegis kunning um avgerðir, ið longu eru tiknar. 
Myndugleikar skulu vera til reiðar at viðurkenna og 
kjakast um aðrar framferðarhættir og at endurskoða 
tiknar avgerðir við støði í tí kunning, teir fáa. Verður 
samband knýtt við fólk tíðliga, og verða áhugamálini 
hjá teimum, ið kunnu verða rakt, tikin við, ber til at 
byggja álit og fáa nærsamfelagið við í eitt veruligt 
samskifti. 

Gjøgnumskygni
– Etiska meginreglan um gjøgnumskygni krevur, at 
myndugleikar alment og í einum málsliga røttum og 

mentanarliga hóskandi málburði greiða frá, hví teir 
hava tikið sínar avgerðir. Tá avgerðir mugu takast 
á ótryggum vitanargrundarlagi, mugu óvissurnar 
týðuliga viðurkennast og kunnast til almenningin.

Ábyrgd
– Almenningurin eigur at vita, hvør hevur ábyrgd 
av at taka avgerðir og seta tær í verk í einari 
farsóttartilbúgving, og almenningurin eigur eisini at 
vita, hvussu tey kunnu mótmæla avgerðum, ið tey 
meta vera óhóskandi. 

Miðlarnir hava ein týðandi leiklut í stríðnum móti einari 
farsótt. Miðlarnir eiga tí at hava atgongd til neyva og 
skjóta kunning um farsóttina, og hvat verður gjørt fyri 
at fáa tamarhald á henni. Stjórnir, almannagagnligir 
felagsskapir og vísindaligir stovnar eiga at menna 
miðlaførleikar, so at kunningin um vísindalig hugtøk 
og tøkni ikki skapar óneyðugan ótta. Starvsfólk í 
heilsuverkinum, ið møguliga skulu samskifta við 
miðlarnar, eiga at verða lærd at miðla. Miðlarnir sjálvir 
hava eisini eina ábyrgd at veita neyvan, sakligan og 
umhugsaðan tíðindaflutning. Tað er góður miðlasiður 
og ein týdningarmikil partur av miðlaetikki.

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM
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SERLIGA VIÐBREKNAR STØÐUR
3.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hví verða ávísir einstaklingar og bólkar mettir at vera serliga viðbreknir, tá farsótt 
herjar?

Hvussu kann viðbrekni forða atgongd til tænastur í einari farsótt?

Hvussu kann viðbrekni ávirka hug og førleikar at veita og taka ímóti kunning í einari 
farsótt?

Hví eru stigmatisering og diskriminatión serlig vandamál í einari farsótt?

Hvussu kunnu farsóttir tyngja viðbrekin fólk meira enn onnur og gera, at teimum 
tørvar størri hjálp?

Tá farsótt herjar, eru summir einstaklingar og bólkar 
í størri vanda fyri órætti og meini. Áðrenn farsóttin 
brýtur út, eiga myndugleikar at leggja til rættis, hvussu 
slíkir einstaklingar og bólkar skulu hjálpast, og tá 
farsóttin herjar, eiga myndugleikarnir at tryggja sær, 

at tørvirnir veruliga vera nøktaðir. Skal tað eydnast, 
má sambandið við fólkið haldast við líka, og virkin 
sambond millum umboð og myndugleikar mugu 
mennast. Tá viðbreknir einstaklingar og bólkar skulu 
hjálpast, má havast í huga:
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Trupult at fáa atgongd til tænastur og tilfeingi 
– Nógv av teimum eyðkennum, ið gera ein persón 
samfelagsliga viðbreknan, ávirka eisini hansara 
førleikar at sleppa framat neyðugum tænastum. Fyri 
ein rørslutarnaðan persón kunnu sjálvt stuttar ferðir 
vera truplar ella ómøguligar. Aðrir samfelagsliga 
viðbreknir persónar kunnu mangla atgongd til tryggan 
og álítandi flutning ella hava ábyrgdir, ið forða teimum 
at fara heimanífrá. Harumframt kunnu viðbreknir 
persónar eisini mangla atgongd til reint vatn og 
seingjarnet, ið annars kundu minkað um vandan fyri 
sjúkum, ið verða bornar av mýggjabitum.

Tørvur á munadyggum, 
alternativum samskiftisætlanum
– Viðbrekni kann tarna førleikan at samskifta. 
Nógvar orsøkir kunnu verða til niðursettar førleikar, 
m.a. orðblindni, manglandi kunnleiki til almenna 
ella  staðbundna málið, niðursett hoyrn ella sjón, 
avbyrging ella manglandi atgongd til internet ella 
aðrar samskiftistænastur. Hesar forðingar gera tað 
trupult at taka ímóti neyðugum almennum boðum 
ella at taka lut í almennum samskifti. Fyri at basa 
hesum forðingum mugu fjølbroyttir samskiftishættir 
nýtast (t.d. útvarp, tekstboð, plakatir, teknirøðir) 
umframt at samskiftast má beinleiðis og munnligt við 
týdningarmestu áhugapartarnar. Heilsumyndugleikar 
mugu ikki ganga út frá, at almenningurin sjálvur fer 
at leita eftir kunning. Í staðin mugu teir virkið søkja 
samband við viðkomandi fólk og bólkar, har tey eru. 

Stigmatisering og diskriminatión
– Fólk, ið hoyra til bólkar, ið eru samfelagsliga illa 
fyri, kunnu verða stigmatiserað og diskriminerað, 
og hendan støðan kann versna í einari kreppustøðu, 
ið er eyðkend av ótta og misáliti. Tey, ið standa fyri 
tilbúgving og tiltøkum, mugu tryggja sær, at allir 
einstaklingar verða viðfarnir rættvíst og javnt uttan 
mun til tign og mett ”virði” í samfelagnum. Tey mugu 
eisini taka stig til at forða fyri stigmatisering og 
samfelagsligum harðskapi. 

Harðari rakt av tiltøkum
– Tiltøk, ið eru gjørd í allarbestu meining, kunnu 
ótilætlað leggja misjavnar byrður á ymiskar bólkar. 
Krav um sóttarhald kann t.d. hava lemjandi avleiðingar 
fyri fólk, ið mugu heimanífrá fyri at fáa vatn og mat. Á 
sama hátt kunnu tiltøk, ið skulu skapa fjarstøðu, t.d. at 
skúlar verða latnir aftur, serliga raka børn, ið bara fáa 
mat regluliga í skúlanum, og foreldur, ið ongan hava 
at ansa eftir børnunum. 

Størri tørv á hjálp
– Tað kann krevja størri útreiðslur og eyka tilfeingi at 
nøkta tørvin hjá teimum, ið eru í serliga viðbreknari 
støðu. Í onkrum føri er talan ikki um tað stóra, tað 
kann t.d. vera ein tulk til eitt alment kunningartiltak, 
so tiltakið eisini er atkomiligt fyri fólk í málsligum 
minnilutabólkum. Í øðrum føri kann talan vera um 
meira víðfevnd tiltøk, sum t.d. tá heilsustarvsfólk 
mugu fara við koppingarevnum og viðgerðum til 
fjartliggjandi støð, ið eru trupul at koma til. Tað er í lagi 
at taka útreiðslurnar við í uppgerðina, tá støða skal 
takast til, um ein tillaging kann rættvísgerast. Tað er í 
grundini so, at meginreglan um at fáa sum mest gagn 
burturúr krevur, at slíkar metingar verða gjørdar. Men 
hóast ansast skal eftir avmarkaðum tilfeingi, kann 
tað vera, at etiska meginreglan um rætt og rímiligt 
rættvísger, at meira tilfeingi fer til tey, ið hava størri 
tørv. 

Øktur vandi fyri harðskapi
– Farsóttir kunnu skapa størri samfelagsliga misnøgd 
og ófrið, økja um kriminalitetin og elva til harðskap, 
serliga mótvegis minnilutabólkum og tilflytarum. 
Harumframt kunnu fólkaheilsutiltøk sum sóttarhald, 
avbyrging og afturlating av skúlum og arbeiðsplássum 
elva til øktan harðskap, serliga móti kvinnum og 
børnum. Embætisfólk, ið eru við til at leggja tiltøk til 
rættis, mugu hava í huga, at ávísir fólkabólkar kunnu 
verða lagdir undir at vera smittukelda. Tiltøk eiga at 
verða løgd soleiðis til rættis, at slíkir bólkar verða 
vardir móti økta vandanum fyri harðskapi.

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM
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TILLUTAN AV AVMARKAÐUM  
TILFEINGI

4.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvørjar avgerðir um tilfeingistillutan mugu takast í einari farsótt?

Hvussu skulu meginreglurnar um gagn og rættvísi brúkast í tillutan av avmarkaðum 
tilfeingi í einari farsótt?

Hvussu skal meginreglan um sínámillum hjálp nýtast í tillutan av avmarkaðum 
tilfeingi í einari farsótt?

Hvørji rættargangslig atlit skulu takast í avgerðum um tillutan av avmarkaðum 
tilfeingi í einari farsótt?

Hvørjar skyldur hava heilsustarvsfólk mótvegis persónum, ið ikki eru førir fyri at fáa 
lívbjargandi tilfeingi í einari farsótt?
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Farsóttir kunnu lættliga overva stjórnir og heilsuverk 
og kroysta tey at taka truplar avgerðir um tillutan av 
avmarkaðum tilfeingi. Nakrar av hesum avgerðum 
snúgva seg um heilsuútgerð, so sum sjúkrasengur, 
heilivág og læknatøkni. Aðrar meira yvirskipaðar 
avgerðir kunnu snúgva seg um, hvussu almenna 
heilsu  tilfeingið skal gagnnýtast, t.d. hvussu luta vit 
eina avmarkaða játtan millum eftirlit, heilsu fremjandi 
tiltøk og fólksliga luttøku? Skal arbeiðsorkan brúkast 
til smittusporing heldur enn sjúkrarøkt? Skal 
avmarkaði peningurin nýtast til at bøta um útgerð til 
vatnveiting og reinføri, ella skal peningurin nýtast til at 
byggja hølir til sóttarhald? Farsóttir kappast eisini við 
aðrar týdningarmiklar heilsuavbjóðingar. Ebola førdi 
t.d. við sær, at fólk fingu verri atgongd til almennar 
heilsutænastur, bæði tí tað vóru fleiri sjúklingar, og tí 
at heilsustarvsfólk gjørdust sjúk og doyðu. Úrslitið var, 
at nógv fleiri fólk doyðu av tuberklum, eyðkvæmisvirus 
(HIV) og malaria í hesum tíðarskeiðinum. Stjórnir, 
heilsuverk og onnur, ið taka lut í tilbúgving og 
farsóttartiltøkum eiga at fyrireika seg til slíkar støður 
við at menna leiðreglur fyri tillutan av avmarkaðum 
tilfeingi í eini farsóttarstøðu. Slíkar leiðreglur eiga 
at verða mentar í einari opnari, gjøgnumskygdari 
tilgongd við nógvum luttakandi áhugapørtum, og, 
um tað ber til, verða skrivað niður í skjøl við greiðum 
raðfestingum og mannagongdum. Tey, ið skulu menna 
hesar leiðreglur, eiga at hava í huga:

At viga gagn uppímóti rættvísi
– Etisku meginreglurnar um gagn og rættvísi eiga at 
stýra tillutan av tilfeingi. Meginreglan um gagn krevur, 
at tilfeingi verður lutað, so flest fyrimunir og fægst 
vansar spyrjast burturúr. Meginreglan um rættvísi 
krevur hinvegin, at fyrimunir og vansar verða lutaðir 
so javnt sum møguligt. Í onkrum førum kann ein 
jøvn lutan tykjast rættvís, men í øðrum førum er tað 
rættvísari at geva verri staddum bólkum sum teimum 
fátæku, sjúku og veiku fyrimunir. Tað ber ikki altíð til 
bæði at fáa mest gagn og størst rættvísi. Tað er t.d. 
til gagns at byggja viðgerðarstøð í stórbýarumhvørvi, 
har nógv kunnu viðgerast fyri lutfalsliga lítið tilfeingi. 
Men tað kann vera órættvíst, um tað merkir, at 
minni tilfeingi fer til avbyrgd samfeløg í fjarskotnum 
bygdum. Spurningurin um gagn og rættvísi hevur 
ikki bara eitt rætt svar. Loysnirnar eru nógvar, tað 

sum hevur týdning er, at avgerðir verða tiknar í einari 
tilgongd, ið er breið og gjøgnumskygd og tekur fyrilit 
fyri staðbundnum umstøðum.

At greina gagn við støði í heilsuligum fyrilitum
– Fyri at nýta meginregluna um gagn, er neyðugt 
fyrst at eyðmerkja vælferðarframstig. Tá tilfeingi skal 
lutast út, eiga heilsuágóðar sum heild at viga mest, 
um teir so verða gjørdir upp í bjargaðum mannalívum, 
longdum mannalívi  ella einari samanrokning. Hóast 
tað soleiðis kann vera etiskt rætt at raðfesta persónar, 
sum hava serligan týdning í stríðnum móti farsóttini, 
so er tað ikki hóskandi at raðfesta persónar við 
støði í virðismetingum, sum einki hava við avgerandi 
samfelagsligar uppgávur at gera. 

At geva viðbreknum bólkum gætur
– Tá meginreglan um rættvísi verður nýtt, er serliga 
týdningarmikið, at myndugleikar geva sær far um 
einstaklingar og bólkar, ið eru í serligum vanda fyri at 
vera diskriminerað, stigmatiserað ella avbyrgd, sum 
nevnt var í triðju meginreglu. Serlig atlit eiga at takast 
at einstaklingum, ið eru noyddir at vera á stovni, og tí 
eru bundnir at øðrum og í lutfalsliga nógv størri vanda 
fyri smittu. 

At halda skylduna um sínámillum hjálp 
mótvegis teimum, ið stríðast móti farsótt
– Etiska meginreglan um sínámillum hjálp ber við 
sær, at samfelagið eigur at hjálpa teimum, sum eru 
í serligum vanda í sínum almannagagnliga arbeiði. 
Hendan meginreglan rættvísger, at atgongd til 
avmarkað tilfeingi verður raðfest til tey, ið seta 
sína egnu heilsu í vanda fyri at geva sítt íkast í 
farsóttararbeiðinum. 

At veita teimum, ið ikki kunnu bjargast, 
linnandi røkt
– Hóast tað ikki ber til at bjarga øllum teimum, ið 
kundu verið bjargað, eigur eingin sjúklingur at verða 
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sleptur upp á fjall. Fyri at tryggja, at eingin verður 
svikin, má nøktandi játtan vera til linnandi og palliativa 
røkt. 

Meginreglurnar um tillutan eiga at verða nýttar við 
hesum í huga:

Regluføst nýtsla
– Meginreglurnar um tillutan eiga at verða nýttar 
einsháttað og reglufast, bæði innanhýsis í stovnum 
og, har tað er møguligt, í samfeløgum sum heild. 
Avgerðargongdir skulu mennast og skipast fyri at 
tryggja, at eins mál verða viðgjørd eins, og at eingin 
fær betri ella verri viðgerð grundað á samfelagsliga 
tign ella annað, ið ikki beinleiðis er viðurkend grund 
í almennu tillutanarætlanini. Nógv eigur at verða lagt 
fyri, so at ótilætlað skipanarlig diskriminatión ikki 
kemur fyri í tillutanargongdini. 

At loysa trætur
– Neyðugt er við mannagongdum fyri, hvussu ósemjur 
um nýtslu av meginreglunum um tillutan skulu loysast. 
Mannagongdirnar eiga at verða skipaðar soleiðis, 
at tann, ið metir, at meginreglurnar eru nýttar á ein 
óhóskandi hátt, hevur møguleika at verða hoyrdur í 
einari óheftari og ábyrgdarfullari eftirmeting. 

At sleppa undan mutri
– Rotinskapur í heilsugeiranum kann gerast verri 
í einari farsótt, um mong kappast um atgongd til 
avmarkað tilfeingi. Syrgjast skal fyri, at starvsfólk, ið 
gera av, hvar tilfeingi verður tillutað, ikki taka ímóti 
mutri, geva mutur ella taka lut í øðrum rotinskapi.

Sundurbýti av ábyrgdum
– Í tann mun tað er møguligt, eigur tulkingin av 
meginreglunum um tillutan ikki at liggja hjá læknum, 
ið frammanundan hava yrkislig sambond við etiskum 
bindingum um verju av ávísum sjúklingum ella 

sjúklingabólkum. Heldur eiga avgerðirnar at takast av 
læknum, sum onga persónliga ella yrkisliga orsøk hava 
til at verja ein sjúkling ella bólk í mun til ein annan. 
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FÓLKAHEILSUEFTIRLIT
5.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvønn leiklut hevur eftirlit í stríðnum móti einari farsótt?

Skal eftirlit góðkennast etiskt, áðrenn tað verður sett í verk?

Hvørjar skyldur hava eftirlitseindir at verja trúnaðin á teimum upplýsingum, ið verða 
savnaðar? 

Eru umstøður, har einstaklingar skulu geva loyvi og hava møguleika at sleppa 
undan eftirliti?

Hvørjar skyldur hava eftirlitseindir at leggja upplýsingarnar fram fyri tey, ið hava 
verið undir eftirliti?
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Skipað eygleiðing og innsavnan av upplýsingum eru 
aðaltættir í krepputiltøkum í samband við farsóttir, 
bæði fyri at skipa handfaringina av núverandi útbroti 
og fyri at fyribyrgja og vera til reiðar til komandi 
útbrot. Hóast slíkt eftirlit ikki er ”gransking við stýrandi 
endamáli”, so má tað greinast etiskt fyri at tryggja, 
at persónligar upplýsingar eru vardar frá kropsligum, 
rættarligum, sálarligum ella øðrum vanda. Lond eiga 
at umhugsa skipanir, ið kunnu hava etiska umsjón 
við fólkaheilsutiltøkum.  Endamál, hættir, vansar og 
fyrimunir eiga at verða staðfestir, og mett eigur at 
verða um, í hvønn mun tiltøkini fevna um viðbreknar 
einstaklingar ella bólkar. Sama um slíkar skipanir 
verða settar í verk ella ikki, so mugu etiskar greiningar 
av fólkaheilsutiltøkum vera í samljóð við viðurkendar 
siðvenjur í fólkaheilsuetikki og verða framdar av 
einstaklingum ella eindum, ið kunnu standa til svars 
fyri sínar avgerðir. 

Tað eru tvey viðurskifti, ið kunnu gera tað trupult at 
tryggja eitt eftirlit, ið bæði hevur høga góðsku og er 
etiskt hóskandi. Í fyrra lagi eru lógir um eftirlit tvørtur 
um fleiri rættardømi óneyðuga fløktar og mótsigandi. 
Í seinna lagi hava rættardømi ikki eins nógv tilfeingi, 
og tað er tí ikki vist, at allar upplýsingar hava somu 
góðsku og eru líka álítandi. Hendan støðan er 
væntandi verri í einari farsótt, og átrokandi tørvur er 
tí á nærlagdari ráðlegging og altjóða samstarvi. Serlig 
mál, ið skulu viðgerast eru:

At verja persónligar upplýsingar
– Ólóglig avdúking av persónligum upplýsingum, 
ið eru savnaðar í samband við eina farsótt (navn, 
adressa, sjúkugreining, familjusøga o.s.fr.) kann seta 
einstaklingar í vanda. Lond eiga at tryggja sær, at tey 
hava hóskandi verju móti slíkum vandum, íroknað lógir, 
ið verja upplýsingar, ið verða savnaðar í samband við 
eftirlit, og sum staðiliga avmarkar, nær upplýsingarnar 
kunnu verða brúktar ella avdúkaðar til onnur endamál 
enn tað, ið tær upprunaliga vórðu savnaðar til. Skulu 
upplýsingar, ið ikki hoyra saman, verða brúktar til 
gransking, má nýtslan fyrst góðkennast av einum 
granskingaretiskum ráði, ið hevur neyðugan førleika 
og myndugleika.

At meta um týdningin av altjóða luttøku
– Tá fólkaheilsueftirlit verður framt, er tað vanliga 
kravt eftirlit, har tann einstaki ikki kann nokta at vera 
við. At savna eftirlitsupplýsingar við álagdari luttøku 
kann vera etisk hóskandi til eitt almannagagnligt 
endamál, um ein ábyrgdaður myndugleiki hevur gjørt 
av, at áløgd luttøka er neyðug fyri at røkka neyðugum 
fólkaheilsumálum. Men tað er ikki ein sjálvfylgja, 
at eftirlit verður framt við álagdari luttøku. Eindir, 
ið sniðgeva og góðkenna eftirlitsskipanir, eiga at 
umhugsa at loyva einstaklingum at nokta fyri luttøku í 
ávísum eftirlitstiltøkum. Fyrilit eigur í hesum sambandi 
at verða tikið fyri vandanum fyri tann einstaka, ið 
tekur lut, og í hvønn mun tað máar støðið undan 
fólkaheilsuliga endamálinum at loyva útmeldingum.

At leggja upplýsingar fram fyri einstaklingar 
og samfeløg
– Uttan mun til um einstaklingar fáa loyvi at siga seg 
úr kanningini ella ikki, so eigur eftirlitstilgongdin at 
vera skipað á einum gjøgnumskygdum grundarlagi. 
Einstaklingar og samfeløg eiga í øllum førum at fáa at 
vita, hvørjar upplýsingar verða savnaðar, hvat endamál 
tær skulu brúkast til, og nær upplýsingarnar kunnu 
verða lutaðar við ein triðja part. Harumframt eigur 
samlaða úrslitið av eftirlitinum at verða tøkt so skjótt, 
sum til ber. Ansast má væl eftir, hvussu úrslitini verða 
fráboðað, fyri at gera vandan fyri stigmatisering og 
diskriminatión so lítlan sum møguligt.  
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SKERT FRÆLSI AT FLYTA SEG 
6.

VIT KUNNU SPYRJA:

Nær er tað í lagi at skerja frælsið hjá tí einstaka at flyta seg í einari farsótt?

Hvørji lívskor skulu tryggjast hjá einstaklingum, sum fáa skert flytifrælsi?

Hvørjar skyldur hevur samfelagið mótvegis teimum, hvørs frælsi at flyta seg verður 
skert?

Hvør rættargangslig verja tryggjar, at avmarkingar av flytifrælsinum verða framdar á 
hóskandi hátt?

Hvørjar skyldur hava myndugleikar at kunna almenningin um skerjing av 
flytifrælsinum?
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Frælsi at flyta seg verður skert, tá myndugleikarnir 
seta í verk avbyrging, sóttarhald, ferðatilmæli, 
ferðaavmarkingar og onnur tiltøk, ið minka um 
sambandið millum fólk (t.d. at skúlar lata aftur, ella at 
fólk ikki kunnu savnast í stórum tali). Slík tiltøk kunnu 
hava ein týðandi leiklut í at berja niður farsóttir, og 
kunnu rættvísgerast í slíkum umstøðum, tí tað er 
etiskt virðismikið at verja fólkaheilsuna. Men tað er 
ikki altíð, at slík tiltøk muna. Í ávísum farsóttarligum 
umstøðum er tað í roynd og veru so, at avmarkingar 
av frælsinum at flyta seg muna lítið og einki, og kunnu 
tí elva til mótstøðu ímóti øðrum eftirlitstiltøkum. Øll 
slík inntriv tyngja harumframt bæði einstaklingar 
og samfeløg og eru ein beinleiðis avmarking av 
grundleggjandi mannarættindum, serliga frælsinum 
at flyta seg og frælsinum at koma saman. 

Flytifrælsi eigur tí ikki at verða skert uttan so at 
hugsað hevur verið væl um: 

Rættvíst grundarlag fyri skerjing
– Skal frælsið at flyta seg skerjast, má tað gerast 
grundað á bestu prógvini um smittusjúkuna, ið 
eru til taks, og í samráð við nationalar og altjóða 
fólkaheilsumyndugleikar. Flytifrælsi skal ikki skerjast 
uttan so, at tað eru góðar grundir at halda, at tað fer at 
minka munandi um smittuna. Grundgevingarnar fyri, 
at slík tiltøk eru neyðug, mugu samskiftast týðuliga, 
og avmarkingarnar mugu áhaldandi eftirmetast í 
ljósinum av nýggjum vísindaligum upplýsingum um 
farsóttina. Um upprunaligu grundgevingarnar fyri at 
seta skerjingina í verk ikki longur eru galdandi, eiga 
avmarkingarnar at verða settar úr gildi beinanvegin.
 

Minst avmarkandi tiltak
– Verður frælsi at flyta seg skert, má tað skipast 
og fremjast soleiðis, at tað avmarkar so lítið sum 
møguligt. Størri avmarkingar eiga bara at verða 
settar í verk, um tað eru sterkar grundir til at halda, 
at minni avmarkandi tiltøk ikki kunnu væntast at náa 
týdningarmikil fólkaheilsumál. Umbøn um sjálvkravt 
samstarv er t.d. sum heild betur enn fólkaheilsuboð, ið 
verða tvingað við lóg ella hermegi. Á sama hátt eigur 
heimasóttarhald at verða kannað, áðrenn farið verður 

undir at læsa einstaklingar inni á stovnum. Avbyrging 
í vælútgjørdum sjúkrahúsi ella røktarheimi verður 
vanliga viðmælt til tey, ið longu hava sjúkueyðkenni, 
serliga um talan er um sjúku við stórum smittuvanda, 
men avbyrging heima er onkuntíð hóskandi, um 
nøktandi heilsurøkt og ráðlegging kann skipast, og 
familjan vil og er før fyri at hjálpa undir eftirliti frá 
útbúnum heilsustarvsfólki. Hetta er serliga viðkomandi, 
um talið av innleggingum overvar sjúkrahúsini. 

Kostnaður
– Í summum førum eru minni avmarkandi tiltøk dýrari. 
Tað rættvísger ikki í sær sjálvum størri avmarkingar. 
Men tað er í lagi, at kostnaður og annað, ið kann darva 
(t.d.  logistikkur, fjarstøða, tøk arbeiðsmegi), verða tikin 
við, tá støða skal takast til, um eitt minni avmarkandi 
tiltak er gjørligt, serliga í støðum við hættisligum 
tilfeingisavmarkingum.

At tryggja menniskjansligar umstøður
– Allar avmarkingar av flytifrælsinum, serliga tær, ið 
ikki eru sjálvkravdar, eiga bara at verða settar í verk, 
um nóg mikið av tilfeingi er til at tryggja, at tey, ið eru 
rakt av avmarkingunum, ikki líða óneyðugt. Til dømis 
má tað tryggjast, at persónar, ið ikki kunnu flyta seg, 
tí teir eru avbyrgdir við hús ella á stovni, fáa mat, 
drekka, útbúnað til persónligt reinføri, skjól, klæði og 
um neyðugt, læknahjálp. Tað er eisini týdningarmikið 
at syrgja fyri, at einstaklingar hava nøktandi rúm, 
møgu leika at vera virknir og amboð at samskifta við 
síni kæru og umheimin. Nøktan av hesum tørvum 
er ein fortreyt fyri at virða tign hins einstaka og 
viðurkenna ta sálarsamfelagsligu byrðu, ið avbyrging 
er fyri ein staklingin og hansara kæru. Mannagongdir 
mugu setast í verk fyri at minka mest møguligt um 
vandan fyri harð skapi (eisini kynsligum harðskapi) og 
innanhýsis smittu, serliga tá einstaklingar eru í stovns-
varðhaldi ella tá heil samfeløg eru í hópsóttarhaldi. 
Persónar, ið eru í sóttarhaldi, tí tey hava verið í sam-
band við smittuna, eiga í øllum førum ikki at verða sett 
í størri vanda fyri smittu av mátanum, tey verða hildin í 
varðhaldi. (Tá avgerðir skulu takast um umstøður í av-
byrging, eigur eisini at verða hugt at serliga tørvinum 
hjá viðbreknum bólkum, sí triðju meginreglu).
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At viðgera fíggjarligar og sosialar avleiðingar
– Avmarkingar av flytifrælsinum, eisini avmarkingar 
í styttri tíð, kunnu hava týðandi, og møguliga 
oyðileggjandi, fíggjarligar og sosialar avleiðingar fyri 
einstaklingar, familjur og samfeløg.  Lond mugu hjálpa 
húsarhaldum, ið hava fíggjarlig tap, tí tey ikki kunnu 
reka virki, tí tey missa arbeiði, tí avgrøðin verður 
spilt, ella tí avmarkingar av flytifrælsinum hava aðrar 
avleiðingar. Í summum førum má hjálpin halda á í eina 
tíð, eftir at avbyrgingin er sett úr gildi. Harumframt 
eigur stuðul at veitast teimum, ið ikki longur tørva 
avbyrging, so tey aftur kunnu gerast partur av 
samfelagnum sosialt og vinnuliga og ikki vera í vanda 
fyri stigmatisering og diskriminatión. 

Hóskandi rættargangsverja
– Skipanir eiga at verða settar í verk, soleiðis at 
einstaklingar, ið hava fingið skert sítt frælsi, kunnu 
finnast at avmarkingunum, og hvussu tær eru 
settar í verk. Um tað ikki letur seg gera at veita fulla 
rættargangsverju, áðrenn avmarkingarnar verða settar 
í verk í kreppustøðu, so skal møguleiki vera fyri at kæra 
avgerðina uttan órímiliga bíðitíð. Allir persónar, ið eru 
við til at taka avgerðir um at avmarka flytifrælsi hins 
einstaka, eiga at ábyrgdast fyri møguliga misnýtslu av 
myndugleika.

Rættvís nýtsla
– Skerjing av flytifrælsi skal verða framd lutfalsliga 
á sama hátt fyri persónar, ið hótta fólkaheilsuna 
lutfalsliga eins. Einstaklingar skulu soleiðis ikki verða 
skerdir meira ella minni av orsøkum, sum einki hava 
at gera við ta hóttan, teir eru fyri onnur, t.d. um teir 
hoyra til ein illa dámdan ella væl dámdan sosialan bólk 
(t.d. bólkar ið eru skilmarkaðir av kyni, fólkaslagi ella 
trúgv). Harumframt eiga politikarar og myndugleikar 
at syrgja fyri, at avmarkingar ikki verða framdar á 
ein hátt, sum rakar viðbreknar bólkar í samfelagnum 
harðari enn onnur. 

Samskifti og gjøgnumskygni
– Myndugleikar eiga at fáa samfeløg í talu um 
avmarkingar av flytifrælsi og eftirlýsa áskoðanir hjá 
borgarum um, hvussu avmarkingarnar kunnu fremjast 
við minst møguligari byrðu. Teir eiga eisini regluliga 
at kunna bæði almenningin og tey, hvørt flytifrælsi 
er skert, um, hvussu avmarkingarnar verða framdar. 
Samskiftisætlanir skulu orðast fyri at sleppa undan 
stigmatisering av einstaklingum, ið eru skerdir, og fyri 
at verja privatlív og trúnað, serliga í miðlunum. 
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SKYLDUR Í SAMBAND VIÐ AT 
GREINA, VIÐGERA OG FYRIBYRGJA 
SMITTUSJÚKU

7.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvørji krøv til dygd og trygd skulu setast tænastum hjá heilsugeiranum í einari 
farsótt?

Hvørji rættindi hava sjúklingar (ella verjar teirra) til kunning um vansar, fyrimunir og 
alternativar møguleikar?

Eru umstøður, har tað er hóskandi ikki at loyva fólki at nokta sjúkugreining, røkt ella 
smittuverju?

Hvør rættargangslig vernd skal veitast, áðrenn ynski hjá einstaklingum verða 
skúgvað til viks í einari farsótt?
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Tá smittusjúka verður greinað, viðgjørd og fyribyrgd, 
skal tað verða gjørt í samsvari við læknalig krøv og í 
umstøðum, sum veita best møguliga sjúklingatrygd. 
Lond eiga, við hjálp frá altjóða serfrøðingum, at 
tryggja nøkur minstukrøv til røkt og viðgerð av 
sjúklingum, ið eru raktir av farsóttini. Hesi krøv skulu 
vera galdandi fyri røkt og viðgerð á stovni og við hús 
og fyri fólkaheilsutiltøk, umhvørvisliga eiturreinsan og 
handfaring av líkum.

Eins og tað er galdandi fyri aðrar heilsutænastur, 
so eiga einstaklingar, ið fáa í boði sjúkugreining, 
viðgerð og fyribyrging í samband við smittusjúku, at 
verða kunnaðir um vansar, fyrimunir og alternativar 
møguleikar. Sjúklingurin eigur endaligu avgerðina. 
Er sjúklingurin ikki førur fyri sjálvur at taka støðu, 
eiga persónar, ið hava fingið fulltrú vegna sjúklingin, 
avgerðina, men sjúklingurin skal altíð spyrjast fyrst. 

Heilsustarvsfólk eiga at viðurkenna, at tað onkuntíð 
kann vera skilagott úr sjónarhorninum hjá einum 
andliga førum persóni, at hann ikki skal taka ímóti 
sjúkugreining, viðgerð ella fyribyrgjan. Um ein 
persónur ikki vil taka ímóti heilsutænastum, eiga 
heilsustarvsfólk at samtala opið og virðiligt við 
sjúklingin og lurta væl eftir stúranum, áskoðanum og 
tørvunum hjá viðkomandi. 

Í heilt serligum støðum kann tað vera í lagi at 
skúgva ynskini hjá sjúklinginum til viks og veita ta 
sjúkugreining, viðgerð ella fyribyrging, ið eru prógvað 
at vera trygg og munadygg og mett sum vanlig røkt. 
Avgerðir um at skúgva noktan hjá sjúklingi til viks 
mugu hava hesi fyrilit:

Fólkaheilsuligi týdningurin av ætlaðu 
viðgerðini
– Vil ein andliga førur persónur ikki verða 
sjúkugreinaður, viðgjørdur ella vardur, kann ynskið 
bara skúgvast til viks, um haldgóðar grundir eru at 
halda, at um noktanin verður játtað, kann tað vera 
til stóran vanda fyri fólkaheilsuna, at viðgerðin kann 
minka um vandan, og at eingi onnur tiltøk – íroknað 
avbyrging – lata seg gera undir umstøðunum. 

Medisinskar orsøkir til ikki at viðgera
– Onkrar viðgerðir, ið ikki eru vandamiklar fyri flest 
fólk, kunnu vera vandamiklar fyri einstaklingar í 
serligari medisinskari støðu. Einstaklingar eiga ikki at 
vera noyddir til viðgerð, ið setir teir í munandi vanda, 
tá persónliga medisinska støða teirra verður havd í 
huga. 

Tá sjúklingur ikki vil
– Í summum førum kann tað vera ómøguligt at 
viðgera ein sjúkling, ið ikki vil taka lut. Viðgerð av 
tuberklum krevur t.d., at sjúklingurin tekur heilivág 
regluliga í fleiri mánaðir. Vil sjúklingurin ikki samstarva, 
er ikki væntandi, at ein so drúgvur kurur verður 
fullgjørdur. Undir slíkum umstøðum er einasti sakligi 
mátin at verja fólkaheilsuna at avbyrgja sjúklingin, til 
hann ikki longur smittar, við tí fyriliti at hetta letur seg 
gera á ein menniskjansligan hátt. 

Fólksligt álit
– At skúgva ynskini hjá einstaklingum til viks kann 
geva baksláttur og skapa misálit á  heilsustarvsfólk 
og heilsuverk. Fyrimunirnir við at tvinga sjúklingar til 
viðgerð eiga at setast upp ímóti vandanum fyri at 
støðið verður máað undan álitinum á heilsuverkið. 

Mótmæli móti sjúkugreining, viðgerð ella fyribyrging 
eiga ikki at verða skúgvað til viks, uttan at sjúklingurin 
verður kunnaður og fær møguleika at lýsa sína støðu 
fyri einum uttanveltaðum myndugleika, sum t.d. einum 
rætti, einari kanningarnevnd ella einari eind, ið ikki var 
við til at taka upprunaligu avgerðina. Byrðan eigur 
at liggja hjá tí, ið vil viðgera, at prógva at væntaðu 
fyrimunirnir fyri fólkaheilsuna viga tyngri enn rætturin 
at velja hjá tí einstaka. Viðgerðin av mótmæli eigur 
at fara fram opið og gjøgnumskygt og í samsvari við 
meginreglurnar, ið vóru lýstar í aðru leiðreglu. 

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM
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GRANSKING Í FARSÓTTARTÍÐ
8.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvør er hóskandi leikluturin hjá gransking í einari farsótt?

Hvussu ávirka umstøðurnar í einari farsótt etiska eftirlitið við 
granskingaruppskotum?

Hvussu kunnu umstøðurnar kring eina farsótt ávirka tilgongdina við kunnaðum 
samtykki í samband við luttøku í gransking?

Hvørjir hættir hóska best til gransking, meðan farsótt herjar?

Hvussu skal gransking gerast partur av tilbúgvingini ímóti farsótt?
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Í eini farsótt hava vit moralska skyldu at læra so nógv 
sum møguligt so skjótt sum møguligt fyri at varpa ljós 
á tilbúgving og viðgerð og fyri at lata upp fyri veruligari, 
vísindaligari eftirmeting av teimum tiltøkum, ið verða 
roynd. Tess meira vit læra nú, tess betri eru vit fyri at 
skipa tilbúgving í samband við framtíðar smittur. Kravið 
er, at granskingin er vísindalig, væl umhugsað og etiskt 
framd. Við kliniskum royndum kunnu sjúkugreining, 
viðgerðir, koppingarevni og onnur fyribyrgjandi tiltøk 
eftirmetast, og við øðrum granskingarsløgum, so 
sum farsóttargransking, sosialvísindalig gransking 
og implementeringarvísindalig gransking – ber til at 
minka um sjúku og deyðstíttleika og viðgera sosialar 
og búskaparligar avleiðingar av farsóttini. 

Gransking, ið fer fram í einari farsótt, eigur at 
verða skipað og sett í verk í samstarvi við onnur 
fólkaheilsutiltøk. Undir ongum umstøðum má 
gransking seta tilbúgving ella røkt í vanda. Allar 
kliniskar royndir mugu skrásetast sum royndir.

Tað hevur altíð, eisini í einari farsótt, alstóran týdning, 
at kanningarnar eru vísindaliga væl grundaðar og hava 
samfelagsligt virði, at vansarnir eru rímiligir í mun til 
væntaðu fyrimunirnar, at luttakarar eru valdir rættvíst 
og luttaka sjálvbodnir (í flestu førum eftir eina neyva 
tilgongd við kunnaðum samtykki), at rættindi og 
vælferð hjá luttakarum eru nøktandi tryggjað, og at 
kanningarnar fara ígjøgnum eina passandi tilgongd við 
óheftari eftirmeting. Hesi altjóða viðurkendu krøv eru 
partur av grundleggjandi etisku meginreglunum um 
góðgerð, virðing fyri fólki og rættvísi. Meginreglurnar 
eru viðkomandi fyri alla gransking, ið umfatar menniskju, 
tað veri seg í biomedisini, farsótt, fólkaheilsu ella 
sosialvísindum, og tær eru útgreinaðar í fleiri altjóða 
etiskum meginreglum, ið allar eru sera viðkomandi í 
farsóttum. Allir partar í einari granskingartilgongd – 
granskarar, granskingarstovnar, granskingaretiskar 
nevndir, altjóða stovnar og vinnuligir stuðlar – hava 
eina skyldu at tryggja, at hesar meginreglur verða 
hildnar, tá ein farsótt brýtur út. Skal tað eydnast, er 
neyðugt at hava í huga:

Granskingarstovnar á staðnum
– Tá granskarar eru tøkir á staðnum, eiga teir at taka 
lut í menning, fremjing, greining, frágreiðing og útgávu 
av farsóttargranskingini. Staðbundnir granskarar 
kunnu vera við til at tryggja, at kanningarnar hóska 
til veruleikan og tørvirnar á staðnum, og at tær 
kunnu fremjast uttan at seta tilbúgving og tiltøk 
ímóti farsóttini í vanda. At draga granskarar úr 
nærumhvørvinum upp í altjóða granskingarsamstørv 
er eisini við til at menna langtíðar granskingarførleikar 
í teimum raktu londunum og virkar fyri altjóða rættvísi 
í vísindunum. 

Avmarkingar í lokalum etiskum 
granskingareftirliti og vísindaligum førleikum 
– Tá ein farsótt herjar, kunnu lond vera minni før 
fyri at hava etiskt eftirlit við gransking, tí tíðin er 
avmarkað, serfrøðin manglar, tilfeingið verður brúkt 
til annað, og trýst frá heilsumyndugleikum hóttir 
óheftnið hjá eftirlitinum. Altjóða felagsskapir og 
politiskt óheftir (NGO) felagsskapir eiga at hjálpa 
staðbundnum granskingaretiskum ráðum at taka sær 
av slíkum avbjóðingum, t.d. við fíggjarligum stuðli til 
eftirlitssamstørv við luttakandi frá fleiri londum og við 
uttanhýsis serfrøðingum. 

Etisk eftirmeting í tíðarneyð
– Tá ein smittusjúka má steðgast ella byrgjast 
inni í skundi, kann tað vera ómøguligt at halda 
tíðarkarmarnar, ið vanliga eru galdandi fyri etiska 
eftirmeting. National granskingarráð og altjóða 
samfelagið skulu fyrireika seg til hesa støðuna við 
at menna mannagongdir, ið tryggja skjótar, etiskar 
eftirmetingar í kreppustøðum uttan at slaka upp á 
týdningarmestu trygdina, ið eitt slíkt eftirlit skal veita. 
Ein máti er at loyva undaneftirmeting av yvirskipaðum 
mannagongdum, sum síðan kunnu verða tillagaðar 
og eftirmettar til ávísu støðuna og serligu smittuna. 
Hevur granskingin tíðliga samband og samskifti 
við staðbundin granskingaretisk ráð, er lættari at 
tryggja verkætlanina og lættari at fáa eina skjóta 
og dygdargóða viðgerð av endaligu ætlanunum, tá 
farsóttin rakar.

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM
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Gransking partur av samlaðum tiltaki
– Landsmyndugleikar og altjóða felagsskapir eiga at 
samskipa granskingarverkætlanir, so at granskingin 
verður raðfest í samsvar við samlaða tiltakið at berja 
niður smittuna, og fyri at sleppa undan óneyðugum 
endurtøkum av somu gransking ella kapping millum 
ymisk granskingarstøð. Granskarar hava skyldu at luta 
vitan frá kanningum, um vitanin kann hava týdning 
fyri stríðið móti smittuni, t.d. vitan um fjaldar tilburðir, 
smittuketur ella mótstøðu móti tiltøkum. Tey, ið luta 
vitanina, og tey, ið taka ímóti, eiga í mest møguligan 
mun at verja trúnaðarupplýsingar í kanningini. Tá 
granskarar kunna luttakarar um samtykki, eiga teir 
eisini at upplýsa, nær almennu heilsumyndugleikarnir 
møguliga fáa innlit í persónligar upplýsingar. 

At gransking ikki tømir tilfeingi, ið er 
avgerandi á øðrum økjum 
– Gransking eigur ikki at verða sett í verk, um hon 
tekur ov nógv tilfeingi, so sum starvsfólk, útgerð 
og amboð, frá øðrum týdningarmiklum læknaligum 
og fólkaheilsuligum virksemi. Granskingarætlanir 
eiga, í tann mun tað ber til, at menna førleikar í 
nærumhvørvinum við t.d. at nýta og útbúgva starvsfólk 
úr nærumhvørvinum og, har tað er møguligt, leggja 
eftir seg tól og tilfeingi, ið kann vera nærsamfelagnum 
til gagns. 

At taka sær av ótta og vónloysi
– Farsóttir kunnu elva til ótta og vónloysi, ið kunnu 
tarna óheftari viðgerð av vansum og fyrimunum 
við einari granskingarætlan. Tá nógv gerast sjúk og 
doyggja, kann eitthvørt tiltak tykjast betri enn einki 
uttan mun til vansar og møguligar fyrimunir. Tey, 
ið skulu góðkenna granskingarverkætlanir, eiga at 
tryggja sær, at kliniskar royndir ikki verða settar í 
verk uttan so, at rímiligar, vísindaligar grundir eru at 
halda, at royndirnar eru tryggar og munagóðar, og 
at vansarnir eru so fáir sum til ber. Granskarar og 
granskingaretisk ráð mugu eisini hava í huga, at í 
einari farsótt kunnu luttakarar hava lyndi til at halda, at 
kanningin fyrst og fremst er ætlað at gagna einstaka 
luttakaranum heldur enn at menna almenna vitan, ið 
møguliga kann vera til gagns í framtíðini. Granskarar 

og heilsustarvsfólk kunnu eisini sjálv hava ringt við at 
skilja millum gransking og røkt.  Roynt eigur at vera 
at sleppa undan hesi sonevndu viðgerðarmisskiljing, 
men tað slepst neyvan undan, at onkur luttakari ikki 
heilt skilir mun á gransking og vanligari læknahjálp. 
Tað eigur tó ikki at forða fyri, at tey sleppa at taka lut. 

Aðrar forðingar fyri kunnaðum samtykki
– Tað kann vera annað enn ótti og vónloysi, ið forðar 
fyri, at granskarar fáa kunnað samtykki til kanningar, 
t.d. mentanarligir og málsligir munir millum útlendskar 
granskarar og luttakarar úr nærumhvørvinum, og 
tað, at møguligir luttakarar, ið sita avbyrgdir ella í 
sóttarhaldi  uttan familju ella onnur netverk, kenna seg 
kroystar til samtykki. Mannagongdirnar fyri kunnaðum 
samtykki eiga at vera mentar í samsvari við altjóða 
granskingaretiskar leiðreglur og í samráð við starvsfólk 
úr nærumhvørvinum. Harumframt eiga granskarar 
at kunna seg við tær lokalu stuðulsskipanir, ið teir 
kunnu vísa luttakarum á, um tørvur er á læknaligari, 
sálarligari ella sosialari hjálp. Í summum førum kann 
vera neyðugt at menna mannagongdir fyri fulltrú, t.d. 
tá smittusjúka ávirkar fatanarførleikarnar hjá teimum 
raktu, ella tá nógv børn gerast foreldraleys eftir eina 
farsótt. 

At skapa og varðveita álit
– Um fólksligt álit manglar, tá ein granskingarverkætlan 
verður løgd til rættis og sett í verk, ella tá fyribilsúrslitini 
verða løgd fram, fer tað ikki bara at gera tað truplari 
at fáa fólk at taka lut og at fullføra verkætlanina, men 
tað kann eisini darva íverksetan av tiltøkum, sum 
eru staðfest gagnlig í kanningunum. Fyri at skapa og 
varðveita álit er neyðugt at hava samband við raktu 
samfeløgini áðrenn, undir og eftir, at kanningarnar 
fara fram. Í umhvørvum, har fólkið hevur lítið álit á 
stjórnina, mugu granskarar halda seg so óheftar sum 
møguligt frá almennu heilsuskipanini. Um umboð fyri 
stjórnina taka lut í granskingini, mugu luttakararnir 
kunnast um tað. Og verður ein varugur við óetiska 
framferð, eigur tað beinanvegin at verða fráboðað 
etiskum ráðum ella øðrum óheftum stovnum. 
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At velja hóskandi háttalag
– Etiskt kann tað ikki góðtakast, at luttakarar verða 
settir í vanda, um granskingin ikki er háttað soleiðis, 
at hon gevur røtt úrslit. Tað er tí altavgerandi, at øll 
gransking er strangt og neyvt skipað. Í kliniskum 
royndum má støða takast í hvørjum einstøkum føri, 
um tað er hóskandi at nýta tilvildarliga úttøku, brúk 
av plasebo ella har luttakararnir eru dulnevndir fyri 
granskaran, meðan kanningin fer fram. Hesi val skulu 
verða grundað á bæði vísindaliga rættleikan av upp-
lýsingunum og fólksligu undirtøkuna av háttalagnum. 
Í kvalitativum kanningum eiga yvir skipaðir fyrimunir 
– við t.d. at nýta fokusbólkar (har trúnaðurin hjá tí 
einstaka ikki kann tryggjast) ella at gera samrøður við 
traumatiserað offur – at verða mettir í mun til vansar 
fyri tann einstaka.

Skjót lutan av upplýsingum
– Allir granskarar, ið framleiða vitan um heilsustøður, ið 
kunnu enda sum heilsukreppur, hava sambært WHO 
eina moralska skyldu at luta fyribilsúrslit, so skjótt 
tey eru nøktandi dygdarmett. Vitanin eigur at verða 
lutað við almennar heilsumyndugleikar, tey luttakandi í 
kanningini, teir bólkar, ið eru raktir av støðuni og bólkar, 
ið skulu standa fyri altjóða tiltøkum í samband við 
støðuna. Bíðað eigur ikki at verða við kunning til eftir, 
at úrslitini eru givin út í vísindaligum riti. Vísindalig rit 
eiga at stuðla hesi mannagongd við at hýsa úrslitum, 
ið longu eru lutað av átrokandi grundum.

At tryggja rættvísa atgongd til ágóðarnar av 
granskingini
– Sum longu staðfest í altjóða etiskum leiðreglum, 
eiga einstaklingar og samfeløg, ið taka lut í gransking, 
at hava atgongd til ágóðarnar, ið standast av luttøkuni, 
har tað er viðkomandi. Stovnar, ið fíggja granskingina, 
og lond, ið hýsa granskingini, eiga frammanundan at 
samtykkja mannagongdir, ið tryggja, at viðgerðir og 
tiltøk, sum í kanningunum vísa seg at vera gagnlig 
og trygg, verða atkomilig fyri nærsamfelagið uttan 
óneyðugt drál, eisini – har tað er gjørligt – áðrenn 
endalig loyvi eru givin. 

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM
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SKUNDVIÐGERÐIR HVØRS GAGN 
IKKI ER VÍSINDALIGA PRÓGVAÐ

9.

VIT KUNNU SPYRJA:

Nær er tað etiskt hóskandi at bjóða sjúklingum viðgerðir, ið ikki eru partur av 
kliniskum royndum, og hvørs gagn ikki er vísindaliga prógvað?

Hvussu skulu slíkar viðgerðir flokkast?

Hvussu skal etiskt eftirlit við slíkum viðgerðum skipast?

Hvussu skulu sjúklingar og borgarar kunnast, um slíkar viðgerðir verða settar í 
verk?

Hvørjar skyldur hava tey, ið standa fyri slíkum viðgerðum?

Hvørjar kunningarskyldur hava tey?
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Nógvar smittusjúkur eru, ið eingin prógvað viðgerð 
kann basa. Nakrar smittusjúkur eru, har viðgerðir hava 
víst seg at verða tryggar og gagnligar í royndarstovum 
og viðkomandi djóraroyndum, men tær eru ikki í 
nóg stóran mun royndar við menniskjum. Vanliga 
skulu slíkar viðgerðir kannast í royndum, ið kunnu 
staðfesta álítandi prógv um trygd og gagn. Men tá 
ein farsótt herjar við høgum deyðstølum, kann tað 
vera etiskt hóskandi at bjóða einstøkum sjúklingum 
royndar viðgerðir, ið ikki hava verið gjøgnum vanligu 
mannagongdina við kliniskum royndum. Treytirnar 
eru, at:
 
1. eingin viðgerð er, hvørs gagn er vísindaliga prógvað;
2. tað er ikki møguligt at seta vísindaligar kanningar í 

verk beinanvegin; 
3. fyribils undankanningar í royndarstovum og 

djórakanningum hava víst, at viðgerðin er trygg 
og gagnlig, og ein skikkað vísindalig nevnd hevur 
kannað váða og gagn og viðmælt nýtsluna; 

4. landsmyndugleikar og skikkað etisk ráð hava 
góðkent nýtsluna; 

5. neyðug fígging er tøk, so váðin er so lítil sum 
møguligt; 

6. sjúklingurin hevur givið kunnað samtykki; og 
7. eftilit er við viðgerðini, og úrslitini verða skjalprógvað 

og lutað við læknaliga og vísindaliga umhvørvið. 
Sum lýst í einari eldri WHO-vegleiðing, so verður 
styttingin MEURI nýtt um slíka skundnýtslu. 
MEURI stendur fyri “monitored emergency use 
of unregistered and experimental interventions” 
ella skipað nýtsla í neyðstøðu av ikki-skrásettum 
royndarviðgerðum.

Etisk grundað MEURI – MEURI kann rættvísgerast 
etiskt við meginregluni um virðing fyri sjálvsavgerðar-
rætti sjúklingsins, t.e. rætti hins einstaka at gera sínar 
egnu váðametingar við støði í persónligum virðum, 
málum og heilsustøðu. Meginreglan um gagn stuðlar 
eisini MEURI, tí sjúklingar fáa atgongd til viðkomandi 
og møguligar viðgerðir, ið helst kunnu linna um 
ógvusliga líðingw og økja um møguleikan at koma 
undan við lívinum. 

Vísindaliga grundað MEURI – Lond eiga bara at 
heimila MEURI, um eitt skikkað vísindaligt ráð hevur 
viðmælt nýtsluna. Ráðið skal verða stovnað til sama 
endamál, og tað skal grunda sítt viðmæli á allar tøkar 

upplýsingar frá royndarstovum, djórakanningum og 
mannaroyndum, og einari meting av váðanum við 
viðgerð samanborið við váðan við ongari viðgerð. 

Etisku meginreglurnar fyri MEURI eru tær somu fyri 
aðrar læknaligar royndir, hvørs gagn ikki er vísindaliga 
prógvað, t.d.:

Etiskt eftilit
– MEURI er ætlað í undantaksstøðum, har tað ikki 
ber til at seta læknaliga kanning í verk beinanvegin. 
Tað merkir ikki at sleppast skal undan etiskum eftirliti. 
Etiskt eftirlit skal tí skipast og tryggjast í samband við 
hvørja MEURI viðgerð. 

Gagnlig lutan av tilfeingi
– MEURI eigur ikki at útihýsa ella útseta læknaliga 
gransking av royndartilfari. Harumframt má ansast 
eftir, at MEURI ikki tekur orku frá øðrum alneyðugum 
tiltøkum í heilsurøkt og fólkaheilsu, ið kunnu vera 
avgerandi neyðug fyri at basa einari farsótt. 

Avmarkaður váði
– Vandar eru altíð við viðgerðum, hvørs gagn ikki er 
vísindaliga prógvað, og tað ber ikki til at kenna allan 
vanda, fyrr enn fleiri kanningar eru gjørdar. Men roynt 
eigur at vera at avmarka allar kendar váðar so nógv 
sum til ber (t.d. at tryggja reinføri og hava nøktandi 
eftirlit, heilivág, útgerð og stuðlandi viðgerðir). 
Einans vørur, ið eru framleiddar í samsvari við góðar 
framleiðslumannagongdir, eiga at verða nýttar til 
MEURI.

Lutan av týðandi upplýsingum
– Læknar, ið standa fyri MEURI, hava somu moralsku 
skyldu at savna viðkomandi vísindaligar upplýsingar 
um trygd og gagn sum læknar, ið standa á odda fyri 
kliniskum royndum.  Upplýsingar frá MEURI eiga at 
verða savnaðar, lagdar saman og lutaðar gjøgnum-
skygt, skjótt og í fullum líki við MEURI-vísindalig ráð, 
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almennar heilsumyndugleikar, læknar og granskarar 
í landinum og við altjóða læknalig og vísindalig um-
hvørvi. Kunningin skal vera røtt og skal ikki yvirmeta 
fyrimunir og undirmeta váðar. 

Kunnað samtykki
– Einstaklingar, ið fáa MEURI í boði, eiga at verða 
kunnaðir um, at viðgerðin kanska ikki fer at hjálpa 
teimum, og at hon kann skaða teir. Tá kunnað samtykki 
verður fingið til vega, skal tað gerast mentanarliga og 
málsliga tilvitað við denti á, at sjúklingurin veruliga 
skilir kunningina og tekur lut sjálvboðin.  Endaliga 
avgerðin um at taka lut eigur at liggja hjá sjúklinginum. 
Er sjúklingur uttan vit, ikki fatanarliga fullførur ella ov 
sjúkur til at skilja kunninga, so má loyvi fáast við fulltrú 
frá skilfólki ella øðrum verja. 

Fólkslig ognarkensla
– Tá MEURI verður sett í verk, má tað gerast við 
staðbundnum normum og siðum í huga. Borgaratoymi 
kunnu nýtast til at menna samskifti við nærsamfelagið 
um møguligar fyrimunir og váðar við ætlaðu viðgerðini, 
hvørs gagn ikki er vísindaliga prógvað.

Rættvíst býti, tá trot er
– Nøgdin av møguligum MEURI heilivági kann verða 
avmarkað, og tá mugu avgerðir takast um, hvør skal 
viðgerast. Lond mugu skipa avgerðargongdir til slíkar 
støður við støði í metingini hjá MEURI-vísindaliga 
ráðnum og teimum meginreglum, ið vórðu lýstar í 
fjórðu leiðreglu. 
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SKJÓT VITANARLUTAN
10.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hví er skjót vitanarlutan avgerandi í eini farsótt?

Hvørji eru etisku vandamálini í samband við skjóta vitanarlutan?
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Í vanligum tíðum er tað at savna og luta vitan ein 
avgerandi táttur í fólkaheilsu. Tá ein farsótt brýtur út, 
fær tað uppaftur størri týdning at luta upplýsingar, 
tí vísindaliga vitanin er óstøðug, heilsuverk eru undir 
trýsti, og tvørtjóða samstørv eru meira neyðug. Tí 
er skjót vitanarlutan avgerandi í einari heilsukreppu. 
Upplýsingar, ið verða lutaðar etiskt rætt og skjótt, 
kunnu verða við til at spora smittuketur, spáa um 
smittugongdina, meta um viðgerðir, røkt og fyribyrging 
og stýra nýtsluni av avmarkaðum tilfeingi. 

Upplýsingar kunnu verða savnaðar við at hava eftirlit 
við fólkaheilsu, røkt, viðgerðum (íroknað MEURI), 
kliniskari gransking og øðrum kanningum. Øll, ið 
taka lut, skulu samstarva og luta viðkomandi og 
nágreiniliga vitan í góðari tíð. Sum lýst í leiðreglu átta, 
so eiga vísindalig rit at prenta greinar, ið snúgva seg 
um vitan, ið longu er lutað av kreppuávum.

Sum partur av tilbúgvingini eiga lond at eftirmeta 
lógir, reglugerðir og mannagongdir í samband við 
vitanarlutan fyri at tryggja trúnaðarupplýsingar og 
taka støðu til aðrar etiskar avbjóðingar, sum hvat skal 
gerast við ótilætlaða vitan og ósemjur um, hvør eigur 
og stýrir vitanini.
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LANGTÍÐAR VARÐVEITSLA AV  
ROYNDUM GJØRDAR Í EINARI 
FARSÓTT

11.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvørjir fyrimunir og vansar eru við langtíðar goymslu av royndum gjørdar í einari 
farsótt?

Skal nærsamfelagið spyrjast, tá farsóttarroyndir skulu goymast?

Skulu einstaklingar sleppa at gera av, um farsóttarroyndir skulu á langtíðar 
goymslu?

Hvørji fyrilit skulu takast, tá royndir skulu flytast úr stovninum, har tær vóru gjørdar, 
tað veri seg innanlands ella uttanlands?

LEIÐREGLUR FYRI ETISKA HANDFARING AV SMITTUSJÚKUM



37

Royndir verða ofta gjørdar í samband við 
sjúkugreining (t.d. kanningar av smittuútbreiðslu), 
eftirlit (t.d. kanningar av mótstøðuførum bakterium) 
ella gransking (t.d. klinisk kanning av sjúkugreining, 
koppingarevni og viðgerð). Slíkar royndir verða sendar 
til starvsstovur í nærumhvørvinum ella altjóða at 
verða greinaðar.  

Royndir gjørdar í einari farsótt geva granskarum 
møguleika at skilja smittuna betur og menna 
sjúkugreining, røkt og fyribyrging, ið kann minka um 
skaðan av líknandi útbrotum í framtíðini. Samstundis 
er tað ikki vandaleyst fyri einstaklingar og samfeløg, 
at royndir verða goymdar í longri tíð. Vandin fyri tann 
einstaka er, at persónligar upplýsingar kunnu verða 
avdúkaðar. Vandin kann avmarkast, við at persónligi 
samleikin verður hildin í trúnaði, men tað er ikki lætt at 
tryggja trúnað, tá bara nøkur fá fólk verða kannað. Og 
sjálvt um einstaki trúnaðurin kann tryggjast, so kunnu 
bæði einstaklingar og samfeløg vera afturhaldandi 
við at loyva framtíðarnýtslu av royndum, serliga um 
tað ikki verður gjørt undir strangum eftirliti. Serliga 
avbjóðandi er tað, tá royndir verða fluttar av landinum, 
uttan at upprunalandið hevur samtykt flutningin. Tað 
tekur tíð at viðgera hesar avbjóðingar, men tað loysir 
seg, tí ein fær lógir, mannagongdir og stovnar, ið fólkið 
kann hava álit á. 

Umframt tær yviskipaðu meginreglur, ið eru lýstar 
í øðrum kapitlum í hesum skjali, so skulu hesi atlit 
takast í samband við langtíðar varðveitslu av royndum 
tiknar í einari farsótt:

Einstaklingurin skal kunnast
– Áðrenn einstaklingar verða bidnir um at taka roynd 
í einari farsótt, eiga teir at verða kunnaðir um, hvat 
endamálið er, og um royndirnar verða varðveittar, og 
hvussu tær kunnu verða brúktar í framtíðini. Tá tað 
er møguligt og í samsvar við almenn fólkaheilsumál, 
eiga einstaklingar at verða bidnir um kunnað samtykki 
og fáa møguleika at nokta langtíðar varðveitslu av 
teimum royndum, teir taka. Um royndirnar seinni 
skulu brúkast í granskingarhøpi, hevur tað serligan 
týdning at fáa kunnað samtykki. 

Samfelagið skal vera við
– Einstaklingar og fyritøkur, ið standa fyri langtíðar 
varðveitslu av royndum, tiknar í farsótt, eiga at fáa 
umboð fyri nærsamfelagið á tal um tilgongdina. 
Umboð frá nærsamfelagnum eiga at vera við, tá 
reglur verða gjørdar fyri framtíðar nýtslu av royndum 
og um rímiliga atgongd til teir ágóðar, ið standast av 
framtíðar gransking við royndunum. 

Altjóða lutan
– Tað kann vera neyðugt at luta royndir altjóða fyri at 
fremja avgerandi gransking. Um tað er neyðugt, mugu 
passandi stýrisgongdir og eftirlitsskipanir setast í verk 
fyri at tryggja, at umboð fyri upprunalandið eru við 
til at gera av, hvussu royndirnar skulu nýtast. Altjóða 
samfelagið eigur at styrkja førleikan hjá einstøku 
londunum at varðveita royndir innanlands.

Flutningsavtalur
– Royndir skulu ikki flytast uttanlands uttan formligar 
flutningsavtalur. Avtalurnar skulu útgreina endamálið, 
vátta samtykki gevarans, veita trúnaðartrygd, fevna 
um fysisku trygdina, krevja at upprunalandið verður 
tikið við í framtíðar granskingarkunning og tryggja, at 
framtíðar ágóðar av royndunum verða lutaðir við tey 
samfeløg, har royndirnar eru tiknar. Røktarstarvsfólk, 
bioanalytikarar, sjúklingaumboð, viðkomandi myndug-
leikar og etisk ráð eiga øll at vera við, tá slíkar flutnings-
avtalur verða orðaðar. 
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KYNSMUNIR
12.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvønn leiklut hevur kyn í farsóttum?

Hvussu skal kyn verða partur av fólkaheilsu og eftirliti?

Hvussu kunnu sosialar og mentanarligar siðvenjur knýttar at kyni ávirka farsóttir?

Hvussu skulu nøringar- og fyribyrgingartænastur veitast í einari farsótt?

Hvussu er kyn viðkomandi fyri farsóttarkunning?
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Bæði lívfrøðiligt kyn (við sínum kropsligu eyðkennum) 
og samfelagsligt kyn (við sínum samfelagsliga skaptu 
leiklutum, atburði, atferð og eyðkennum) kunnu ávirka 
spjaðing, avbyrging, leiðir og avleiðingar av smittu. 
Kynsmunir hava verið knýttir at munum í smittuvanda, 
røktarstøði, smittuleið og smittuavleiðingum. Tá 
kynsmunir verða tiknir við í ráðlegging og tilbúgving, 
eiga hesi atlit at verða tikin:

Eftirlitsskipanir taka atlit at kyni
– Fólkaheilsueftirlit eigur at hava skipaða innsavnan av 
sundurgreinaðum upplýsingum um kyn og barnsburð, 
bæði fyri at staðfesta munir í vanda og smittu og fyri 
at kanna, um munur er á, hvussu smitta og tiltøk virka. 
Upplýsingarnar hava serligan týdning fyri barnakonur 
og børn teirra.

Heilsutænastur í nøring og fyribyrging skulu 
vera atkomiligar og dygdargóðar
– Kvinnur í barnsburðaraldri skulu altíð, eisini tá 
farsótt herjar, hava fulla atgongd til dygdargóðar 
heilsutænastur í samband við nøring og fyribyrging. 
Hesar skipanir skulu verða skipaðar og veittar á ein 
hátt, sum ikki stigmatiserar tær, ið nýta tænasturnar, 
ella setir tær í størri smittuvanda. Um prógv eru fyri, 
at smittusjúka er serliga vandamikil fyri barnakonur, 
ella fyri fostrið, so eiga bæði menn og kvinnur at 
verða kunnað um vandan og hava atgongd til tryggar 
hættir at avmarka vandan, samstundis sum tey hava 
atgongd til nøringarráðgeving.

Gransking skal taka fyrilit fyri kyni
– Granskarar eiga at tryggja, at kanningar ikki eru til 
fyrimunar fyri annað kynið, og at kvinnur, ið eru við 
barn, ella kunnu gerast við barn, ikki verða útihýstar 
frá luttøku. Tá smittusjúka brýtur út, eigur gransking 
av royndarviðgerðum og fyribyrgjandi tiltøkum at 
hava møguligar kynsmunir í huga. 

At geva samfelagsligum og mentanarligum 
siðvenjum gætur
– Kynsleiklutir og siðvenjur knýttar at kyni kunnu ávirka 
eina farsótt á ymsum stigum, m.a. smittuvandan hjá tí 
einstaka, sjúkuavleiðingar, nýtsluna av heilsuveitingum 
og vandan fyri harðskapi. Myndugleikar og heilsu-
starvsfólk eiga at geva hesum gætur og taka hóskandi 
fyrilit við støði í antropologiskari og sosiologiskari 
gransking, har tað er møguligt. 

Kynstilvitað samskifti
– Eindir, ið menna samskiftisætlanir og seta tær í 
verk, eiga at geva sær far um, at kynini møguliga hava 
ymiska atgongd til kunning um heilsu og ikki somu 
møguleikar at akta tilmæli. Tað kann vera neyðugt við 
ymiskum boðum og ymiskum samskiftisætlanum fyri 
at tryggja sær, at boðini koma til ávísar undirbólkar, so 
sum kvinnur, ið eru við barn, og kvinnur, ið geva bróst.
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RÆTTINDI OG SKYLDUR HJÁ 
HEILSUSTARVSFÓLKI, SUM ERU Í 
FREMSTU RØÐ

13.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvørjar skyldur eru at verja heilsustarvsfólk, ið arbeiða við smittuni?

Hvørjar skyldur eru at stuðla heilsustarvsfólki, ið fáast við smittað fólk? 

Í hvønn mun fevna hesar skyldur eisini um familjuna hjá starvsfólkunum?

Hvat skal havast í huga, tá støða verður tikin til, um heilsustarvsfólk hava skyldu at 
arbeiða beinleiðis við farsóttini?

Hvørjar serligar skyldur hava starvsfólk í heilsuverkinum í einari farsótt?
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Skal ein farsótt basast, mugu nógv ymisk 
heilsustarvsfólk geva sítt íkast, nøkur teirra 
kanska sjálvboðið. Hesi starvsfólk seta mangan 
seg sjálv í vanda fyri at fremja sína uppgávu. Tey, 
sum arbeiða í fremstu røð í heilsuverkinum, eru 
sjúkrarøktarfrøðingar o.o, sum arbeiða við beinleiðis 
sjúkrarøkt, sjúkrabilførarar, bioanalytikarar og hjálpar-
fólk á sjúkrahúsum. Tað eru eisini fólk uttan fyri 
heilsuverkið, ið arbeiða í fremstu røð. Tað eru t.d. 
ruskmenn, gravarhjálpir, sjálvbodnar heimahjálpir og 
almenn starvsfólk, ið leita eftir smittuketum. Nøkur 
teirra eru lágt lønt og hava lítla ávirkan á hvørjar 
uppgávur, tey verða sett til. Tað er týdningarmikið, 
at skyldur og rættindi hjá hesum starvsbólkum eru 
týðuliga orðað í tilbúgvingartíðarskeiðnum, so at 
allir partar eru greiðir yvir, hvat ið verður væntað, tá 
farsóttin rakar.

Ein ávísur persónligur váði kann verða kravdur av 
útbúnum starvsfólki sum læknum og sjúkrarøktar-
frøðingum. Men nógv starvsfólk í fremstu røð hava 
ongar slíkar skyldur, og tey taka tí váðar á seg, ið liggja 
uttan fyri tað, ið skyldan býður. Tað kunnu t.d. vera 
fríyrkissett, sjálvboðin í størvum sum t.d. heimahjálpir 
og gravarhjálpir.

Uttan mun til um eitt starvsfólk hevur álagdan váða, 
eigur samfelagið eina ábyrgd mótvegis hvørjum 
einstøkum starvsfólki, ið má seta seg í serligan 
vanda í einari farsótt. Samfelagið hevur skyldu at 
veita tann stuðul, ið tey hava fyri neyðini. Skyldan hjá 
samfelagnum mótvegis starvsfólkum í fremstu røð 
fevnir í minsta lagi um:

At smittuvandin verður avmarkaður
– Tá farsótt herjar, kann ikki verða kravt av 
einstaklingum, at teir átaka sær vandamiklar 
arbeiðsuppgávur, uttan so at neyðug amboð, venjing 
og fígging til at minka vandan mest møguligt eru tøk. 
Tað fevnir m.a. um fullfíggjaða og nágreiniliga kunning 
um sjúkuna, og hvussu hon skal basast, dagførda 
kunning um smittustøðuna og neyðuga útgerð til 
persónliga smittuverju. Heilsustarvsfólk, ið arbeiða 
beinleiðis við smittuni, eiga at verða kannað regluliga, 
so møgulig smitta verður uppdagað so skjótt sum 
møguligt, og starvsfólkið fær neyðuga røkt, viðgerð 

ella avbyrging, og starvsfelagar, sjúklingar, familja og 
onnur verða vard.

At uppraðfesta atgongd til heilsurøkt 
– Verða heilsustarvsfólk ella teirra nærmastu smittað, 
skulu tey hava best møguliga røkt og viðgerð. 
Harumframt eiga lond at umhugsa at geva teimum 
starvsfólkum, ið arbeiða beinleiðis við smittuni ella 
smittaðum, koppingarevni ella annan heilivág, so 
skjótt tey eru tøk. 

 Hóskandi samsýning
– Tey, ið arbeiða í fremstu røð, eiga at fáa rímiliga 
samsýning afturfyri. Stjórnir mugu tryggja sær, at 
almenn starvsfólk verða lønt rættstundis, og at 
privatar fyritøkur og stovnar eisini gjalda sínum 
starvsfólkum og veitarum. Rímilig samsýning fevnir 
m.a. um fíggjarligan stuðul, tá starvsfólk verða smittað 
til arbeiðis og tí ikki eru før fyri at gera sínar vanligu 
skyldur.

Hjálp til aftur at gerast vanligur partur av 
samfelagnum
– Fólk, ið arbeiða beinleiðis við smittu og smittaðum, 
kunnu uppliva stigmatisering og diskriminatión, 
serliga tey við illa umtóktum uppgávum sum at 
steðga smittuspjaðing og at skipa fyri serliga tryggum 
jarðarferðum. Stjórnir eiga at gera sítt ítasta fyri at 
minka um vandan fyri stigmatisering og diskriminatión 
og hjálpa slíkum starvsfólkum aftur at gerast vanligur 
partur av samfelagnum við m.a. at hjálpa teimum at 
finna starv ella, um neyðugt, at flyta.

Hjálp til familjulimir 
– Hjálp eigur eisini at verða veitt familju hjá starvs-
fólkum, ið eru noydd at vera heimanífrá vegna 
farsóttararbeiði ella sóttarhald. Um starvsfólk  (bæði 
tey í føstum og leysari størvum) doyggja í samband 
við farsóttararbeiði, eigur familjan at fáa útgoldið eina 
hóskandi lívstrygging. 
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Sum áður sagt, kann tað verða álagt ávísum starvs-
fólkum at arbeiða í einari farsótt. Hesi hava tó heldur 
ikki óavmarkaða skyldu. Tá støða verður tikin til, 
hvussu víðfevnd skyldan er, eiga at verða havt í huga: 

Sínámillum skyldur
– Allar yrkisligar skyldur um persónligan váða eru 
treytaðar av, at samfelagið heldur sínar skyldur 
mótvegis starvsfólkum, soleiðis sum tær eru lýstar 
omanfyri. Heldur samfelagið ikki sínar skyldur, kann 
ikki verða kravt av starvsfólkum, at tey seta seg sjálv 
og sína familju í vanda.

Vandar og ágóðar
– Starvsfólk kunnu ikki verða kravd at seta seg í 
vandar, ið ikki standa mát við teir heilsuágóðar, ið 
kunnu røkkast av arbeiðinum. 

Rættlæti og gjøgnumskygni
– Tær eindir, ið skipa fyri arbeiðinum móti smittuni, 
mugu syrgja fyri, at váðin verður býttur rættvíst og 
opið millum starvsfólk og starvsfólkabólkar.

Avleiðingar av ikki at taka lut
– Starvsfólk eiga at verða kunnað um tann váða, ið 
tey seta seg í. Har tað er møguligt, eiga væntanir 
at verða orðaðar í skrivligum sáttmálum. Nokta 
starvsfólk at taka á seg væntaðar váðar og uppgávur, 
kann tað hava starvsligar avleiðingar, tey kunnu t.d. 
missa starvið, men teimum eigur ikki at verða álagt 
aðrar revsingar, sum t.d. bót ella fongsulsrevsing. 
Tey, ið taka støðu til avleiðingarnar av ikki-luttøku, 
mugu viðurkenna, at tað onkuntíð kann vera neyðugt 
at javnviga arbeiðsskylduna við aðrar skyldur, t.d. 
skylduna at taka sær av familjuni. 

Aðrar skyldur hjá teimum, ið starvast í heilsugeiranum:
Umframt omanfyri nevndu skyldur hava heilsustarvs-
fólk hesar ábyrgdir mótvegis samfelagnum, tá smitta 
rakar:

At taka lut í heilsueftirliti og fráboðan
– Allar yrkisligar skyldur um persónligan váða eru 
treytaðar av, at samfelagið heldur sínar skyldur 
mótvegis starvsfólkum, soleiðis sum tær eru lýstar 
omanfyri. Heldur samfelagið ikki sínar skyldur, kann 
ikki verða kravt av starvsfólkum, at tey seta seg sjálv 
og sína familju í vanda.

At geva almenninginum nágreiniliga kunning
– Tá smitta herjar, hava heilsumyndugleikarnir ábyrgd 
at kunna um sjúkuna, hvussu hon smittar, hvussu 
ein kann verja seg fyri henni, og hvat kann gerast, 
tá ein er smittaður. Heilsumyndugleikarnir mugu vera 
til reiðar at svara villleiðandi upplýsingum og misáliti 
og mugu (uttan tó at fjala upplýsingar) royna at 
avmarka vandan fyri stigmatisering og diskrimatión. 
Verða heilsustarvsfólk spurd um sjúkuna, mugu tey 
ikki spjaða leysasøgur ella ógrundaðan ótta, og tey 
mugu altíð tryggja sær, at tað, tey siga, byggir á 
vælgrundaðar keldur. 

Ikki misnýta støðuna
– Tá lívshóttandi sjúka spjaðir seg, og eingin prógvað 
viðgerð er tøk, so kunnu kroystir einstaklingar vera 
tilreiðar at royna allar møguligar viðgerðir. Heilsu-
starvsfólk mugu ansa eftir ikki at misnýta støðuna 
og bjóða viðgerð ella fyribyrging, har einki bendir á, 
at ágóðarnir eru størri enn vandarnir. Tað útihýsir tó 
ikki hóskandi royndartiltøkum, ið fylgja boðunum í 
Leiðreglu 9. 
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ETISKAR AVBJÓÐINGAR Í ALTJÓÐA 
HJÁLPARARBEIÐI

14.

VIT KUNNU SPYRJA:

Hvørjar etiskar avbjóðingar eru, tá altjóða hjálparstarvsfólk verða send til smitturakt 
øki?

Hvørjar skyldur hava hjálparfelagsskapir at fyrireika síni starvsfólk?

Hvørjar skyldur hava hjálparfelagsskapir í mun til umstøðurnar hjá teimum, ið verða 
send út?

Hvørjar skyldur hava hjálparfelagsskapir at samstarva við myndugleikar á staðnum?

Hvørjar skyldur hava altjóða hjálparstarvsfólk undan, í og eftir tænastu?
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Útlendskar stjórnir og altjóða hjálparfelagsskapir, 
ið senda starvsfólk til smitturakt øki, hava skyldur 
mótvegis bæði starvsfólkunum og teimum, tey hjálpa. 
Skyldurnar fevna um: 

Samskipan við myndugleikar
– Útlendskar stjórnir og útlendskir hjálparfelagsskapir 
eiga at tryggja sær, at myndugleikar á staðnum 
skilja og taka undir við tí leikluti og teirri ábyrgd, 
ið hjálparstarvsfólkini hava. Er ikki møguligt at fáa 
staðbundnu myndugleikarnar í talu, má avtala gerast 
við altjóða stovnar sum WHO.  Hjálparfelagsskapir 
skulu verða skrásettir á staðnum sum útlendsk 
neyðhjálpartoymi (Emergency Medical Team – EMT) 
og skulu áhaldandi samskifta og samstarva bæði við 
aðrar hjálparfelagsskapir og við stjórnina um leiklutir, 
ábyrgdir og møguligar ójavnar í mannagongdum. 
Arbeiðið eigur at verða gjørt í samráð við  myndugleikar 
og heilsustarvsfólk í nærsamfelagnum fyri at tryggja, 
at útlendski felagsskapurin ikki tekur tilfeingi frá 
øðrum kjarnutænastum.

Skilvís starvssetan av útlendskum 
hjálparstarvsfólki
– Hjálparstarvsfólk skulu einans sendast uttanlands, 
um tey kunnu veita eina neyðuga tænastu, ið 
ikki frammanundan er tøk á staðnum. Kravið til 
hjálparstarvsfólk er, at tey hava neyðugu førleikarnar 
og vitanina, og at tey hava neyðugu málsligu og 
mentanarligu førleikarnar til at skilja og samskifta við 
fólk á staðnum. Tað er ikki hóskandi at senda óskikkað 
og óneyðug starvsfólk bara fyri at nøkta teirra egna 
tørv á at hjálpa (sonevnda vanlukkuferðavinnan).

Greidleiki um umstøðurnar
– Komandi hjálparstarvsfólk mugu verða kunnað um 
væntanir og vandar, so tey kunnu taka kunnaða støðu 
til, hvørt tey eru før fyri at at geva eitt hóskandi íkast. 
Harumframt skulu hjálparstarvsfólk verða væl kunnað 
um komandi umstøðurnar, hvørjar heilsutænastur 
tey kunnu vænta sær, um tey gerast sjúk, hvussu tey 
kunnu sendast heim, hvørjar tryggingar eru tøkar, og 

hvat familjan kann fáa goldið, um tey verða sjúk ella 
doyggja. 

Neyðug venjing og nøktandi tilfeingi
– Leiðslur og felagsskapir hava skyldu at hjálpa og 
vegleiða síni starvsfólk, bæði meðan tey eru í tænastu, 
og eftir at tey eru komin heimaftur. Hjálparstarvsfólk 
mugu fáa hóskandi venjing, fyrireiking og útgerð, so 
tey kunnu gera sína uppgávu við minst møguligum 
vanda. Venjingin skal fevna um sálarfrøði og samskifti 
og innlit í – og virðing fyri – staðbundnari mentan 
og staðbundnum siðum. Etiskar avbjóðingar skulu 
eisini venjast, og starvsfólk skulu læra at taka støðu 
til, hvussu tilfeingi skal lutast, hvørt sjúklingar skulu 
raðfestast eftir hvussu sjúkir teir eru, og hvussu 
órættvísi skal handfarast. 

Trygg hjálparstarvsfólk
– Felagsskapir, ið senda hjálparstarvsfólk uttanlands, 
hava skyldu at taka øll neyðug stig fyri at tryggja 
starvsfólkini, serliga í kreppustøðum. Ein partur av 
skylduni er at avmarka vandan fyri smittu, dálking og 
harðskapi. Fyri at tryggja yvirlit og áhaldandi ráðgeving, 
má ábyrgdarbýtið verða greitt orðað. Einstaklingar, 
ið vilja átaka sær ásettar uppgávur, hava rætt til at 
kæra sambært teimum reglum, ið eru galdandi í tí 
hjálparfelagsskapi, tey eru knýtt at. 

Hjálparstarvsfólkið hevur eisini sínar egnu etisku 
skyldur mótvegis sjúklingum, nærsamfelagnum, 
hjálparfelagsskapinum og sær sjálvum. Umframt tær 
skyldur, ið eru nevndar í øðrum kapitlum í hesum 
skjali, hava útlendsk hjálparstarvsfólk hesar skyldur:

Nøktandi fyrireiking
– Hjálparstarvsfólk skulu taka lut í øllum teimum 
skeiðum, ið teimum stendur í boði. Um tey ikki 
halda, at venjingin er nøktandi, mugu tey venda sær 
til leiðsluna í felagsskapinum. Hjálparstarvsfólk, ið 
verða send til kreppuøki við avmarkaðum tilfeingi, 
mugu taka støðu til, um tey veruliga eru moralskt og 
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sálarliga til reiðar til tær etisku avbjóðingar, ið fylgja 
við einari slíkari uppgávu. 

Avmarkaður leiklutur
– Hjálparstarvsfólk mugu skilja teir leiklutir og tær 
ábyrgdir, ið teimum eru áløgd. Einans í heilt serligum 
vandastøðum skulu tey gera uppgávur ella átaka 
sær leiklutir, ið tey ikki hava fingið myndugleika 
til frammanundan. Harumframt skulu tey veita 
felagsskapinum og myndugleikunum greiða og rætt-
stundis kunning.  Fara hjálparstarvsfólk út um sínar 
ásettu uppgávur, skulu tey ikki bara standa til svars 
fyri tí felagsskapi, tey starvast í, men eisini fyri teimum 
lógum, ið eru galdandi á staðnum.

Hóskandi smittueftirlit
– Hjálparstarvsfólk mugu ansa væl eftir, at tey  fylgja 
smittufyribyrgjandi mannagongdum, bæði fyri at 
verja seg sjálv og fyri at avmarka smittuspjaðing. 
Hjálparstarvsfólk skulu fylgja við egnum sjúku-
eyðkennum og kunna um sína egnu heilsustøðu (eisini 
um ein er við barn) undan, í og eftir tænastu. 
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