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Formæli
Ársfrágreiðingin lýsir virksemið hjá Etiska ráðnum farna árið, hvørji evnir, ráðið hevur arbeitt við, og
hvussu ráðið hevur arbeitt fyri at røkka sínum endamáli.
1. januar 2022 eru tað fýra ár síðan Etiska ráðið fór til verka. Hesi fýra árini hevur ráðið verið í einari
tilgongd við at byggja upp sítt virksemi. Mannagongdir eru gjørdar, skrivstova við fakligum skrivara er
fingin at virka, virkisøkið er nágreinað, og ráðslimirnir hava havt ymisk høvi til at kunna seg um og
styrkja sína vitan um etisku evnini, ráðið hevur valt at viðgera higartil.
Covid-19 hevur sett sín dám á hesi bæði seinastu árini, bæði upp á gott og ónt. Almennu tilmælini og
smittustøðan hava forðað Etiska ráðnum at halda fleiri almenn tiltøk, sum ætlanin var at hava, bæði í
2020 og 2021. Hinvegin hevur støðan styrkt Etiska ráðið innanhýsis, fleiri etisk mál komu óvæntað á
skrá, og viðgerðin av teimum hevur styrkt førleikan hjá ráðnum at kjakast um etiskar spurningar. Tíðin
við Covid-19 hevur í verki víst okkum øllum, hvussu ein støða, sum er galdandi tann eina dagin, kann
verða grundleggjandi broytt longu dagin eftir.
Av serligum áhuga í 2021, kunnu vit vísa til arbeiðið við raðfestingum í heilsuverkinum, sum hevur verið
høvuðsevnið í viðgerðini hjá Etiska ráðnum seinastu tvey árini, umframt Covid-19. Í tilgongdini hevur
ráðið fingið gott innlit í tey viðurskifti, sum virka og ávirka, tá raðfest verður á øllum stigum innan
heilsuverkið, og gongst sum ætlað, letur ráðið í 2022 úr hondum eina frágreiðing um evnið.
Eitt annað áhugavert tiltak í 2021 var, tá ið Jacob Birkler, fyrrverandi formaður í Det Etiske Råd í
Danmark, vitjaði Etiska ráðið og greiddi frá sínum royndum. Hetta var ein gevandi fundur, sum gav
bæði ráðslimum, forkvinnu og fakliga skrivaranum góðan íblástur til, hvussu vit í Føroyum kunnu skipa
virksemið hjá Etiska ráðnum á bestan hátt, bæði innanhýsis og móti almenninginum.
Etiska ráðið hevur í 2021 eisini lagt dent á at menna heimasíðuna hjá ráðnum, soleiðis at tað nú er
lættari at kunna seg um virksemið hjá ráðnum, og tað er vorðið lættari at finna tilfar um etisku evnini,
sum ráðið arbeiðir við.

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

Setan av ráði og hvør situr í ráðnum
Í lóggávuni er ásett, at tað er landsstýrismaðurin í heilsu- og innlendismálum, sum setur limirnar í
Etiska ráðnum. Etiska ráðið hevur níggju limir, ið verða settir fyri fýra ár í senn. Tilnevningin verður
gjørd eftir ávísum reglum, soleiðis at landsstýrismaðurin í heilsu- og innlendismálum tilnevnir
formannin í ráðnum, umframt ein lim. Harumframt tilnevnir landsstýrismaðurin í heilsu- og
innlendismálum tríggjar limir eftir tilmæli frá landsstýrismonnunum í ávikavist almannamálum,
vinnumálum og mentamálum, ein lim eftir tilmæli frá Kommunufelagnum og tríggjar limir eftir tilmæli
frá politisku flokkunum, ið hava umboð á løgtingi.
Tey, ið verða tilnevnd í ráðið, skulu hava innlit í etisk, mentanarlig, samfelagslig og faklig viðurskifti, ið
hava týdning fyri virksemið hjá ráðnum. Limir í ráðnum kunnu ikki sita á løgtingi ella í kommunustýri.
Limirnir verða sitandi í ráðnum, til nýggir limir eru tilnevndir. Tá ið ráðið verður sett av nýggjum, verður
miðað eftir, at í minsta lagi tríggir limir frá undanfarna valskeiði verða sitandi eitt valskeið afturat. Limir
kunnu verða settir av nýggjum eina ferð.
Landsstýrismaðurin í heilsu- og innlendismálum skal tryggja, at ráðið verður samansett við fólki við
fjølbroyttum útbúgvingum og royndum, og at umleið eins nógvir limir av báðum kynum eru umboðað.
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Ráðslimir í 2021
Anne Mette Greve Klemensen
Sóknarprestur í Suðurstreymoyar prestagjaldi.
Tilnevnd forkvinna í 2020 av landsstýrismanninum í heilsumálum.

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

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

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

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

Jákup H. Foldbo
Cand.scient.soc. Starvast sum trivnaðarleiðari í Runavíkar kommunu.
Tilnevndur í 2018 eftir tilmæli frá Kommunufelagnum.
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Leif Olsen
Sosialráðgevi. Starvast sum ráðgevi í Almannaverkinum.
Tilnevndur í 2018 eftir tilmæli frá landsstýriskvinnuni í almannamálum.

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

Marjun Bæk
Cand.theol. Fyrrverandi sóknarprestur og sjómansprestur.
Tilnevnd í 2018 eftir tilmæli frá landsstýriskvinnuni í mentamálum.
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Fyrisiting
Heilsumálaráðið
Heilsumálaráðið umsitur lógina, sum Etiska ráðið virkar eftir. Heilsumálaráðið er ovasti fyrisitingarligi
myndugleiki hjá Etiska ráðnum, og veitir ráðnum løgfrøðiliga og aðra ráðgeving, tá ið tørvur er á tí.
Heilsumálaráðið umsitur eisini bókhald og roknskap fyri Etiska ráðið.

Forkvinnan
Forkvinna fyri Etiska ráðið er Anne Mette Greve Klemensen, sum tók við sessinum 1. oktober 2020.
Forkvinnan leiðir fundirnar í ráðnum, og tað er hon, sum úttalar seg alment vegna ráðið. Forkvinnan
fær samsýning, sambært galdandi reglum.

Reglugerðin
Etiska ráðið virkar eftir reglugerð, har ásett er, hvussu ráðið starvast samsvarandi § 6, stk. 7 í
løgtingslóg um Etiskt ráð.

Skrivstovan
Á skrivstovuni hjá Etiska ráðnum starvast fakligur skrivari hálva tíð. Uppgávan hjá skrivstovuni er at
tæna Etiska ráðnum at røkja sína uppgávu, sum er at fremja og styrkja kjak og vitan um etiskar
spurningar, ið knýta seg til heilsufakligt virksemi á heilsuøkinum, almannaøkinum og kommunala
økinum, og at gera almennar myndugleikar og borgarar betur førar fyri at taka støðu í etiskum
spurningum.
Fakligur skrivari er Arnbjørn Ó. Dalsgarð, cand.mag. í heimspeki í verki (Applied
Philosophy), settur í 2020 eftir tilmæli frá Etiska ráðnum.
Fakligi skrivarin leggur til rættis ráðsfundirnar saman við forkvinnuni, og hevur um
hendi dagliga virksemið á skrivstovuni.
Uppgávan er harumframt m.a. at savna inn tilfar og greina tilfarið fyri ráðið.

Etiska ráðið leigar høli til skrivstovu, fundir og annað virksemi í Smæruni, J.H. Schrøters gøtu 7, FO-100
Tórshavn.
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Etisk evnir
Í 2021 hevur Etiska ráðið av sínum eintingum serliga arbeitt við trimum evnum, sum eru:
•
•
•

Raðfestingar í heilsuverkinum
Covid-19
Viðgerðartestamenti

Harafturat hevur ráðið arbeitt við málum, sum tað hevur fingið til hoyringar frá myndugleikunum í
sambandi við lógararbeiði, og málum, sum fólk, feløg, miðlar og onnur hava heitt á ráðið um at taka
upp.

Raðfestingar í heilsuverkinum
Høvuðsevnið í 2021 var Raðfestingar í heilsuverkinum. Etiskir spurningar í sambandi við raðfesting av
heilivági og sjúkuviðgerð hava verið á breddanum hjá Etiska ráðnum, síðan tað fór til verka í 2018. Í
2020 setti Etiska ráðið sær fyri at hyggja nærri at hesum evni, vísandi til viðmerkingarnar í lógini um
Etiskt ráð, har tað stendur, at Etiska ráðið kann taka upp spurningar í mun til at býta tilfeingið á
heilsuøkinum rættvíst. Víst varð eisini til tilmælið um viðgerðartrygd, sum kom út í desember 2019, har
tað varð staðfest, at viðgerðartrygd krevur raðfestingar, og at viðgerðartrygd fyri øll í Føroyum ikki
kann setast í verk, uttan at vitan og hagtøl eru tøk, sum skulu tryggja gjøgnumskygni í raðfestingunum.
Til at lýsa hetta stóra evnið úr so mongum sjónarhornum sum til bar, hevði ráðið bæði í 2020 og 2021
vitjan av fólkum, sum greiddu frá, hvussu raðfest verður innan teirra økir, hvørjir etiskir spurningar eru
knýttir at raðfestingunum, og á hvønn hátt tey sjálvi verða rakt av raðfestingunum hjá øðrum. Fólkini
hava umboðað leiðslu, læknar, sjúkrarøktarfrøðingar og sjúklingar.
Ráðið hevði í 2021 eisini um netið vitjan av danska serfrøðinginum í heilsubúskapi, Kjeld Møller
Pedersen, og einum MA-lesandi á Fróðskaparsetrinum, sum skrivaði masterritgerð um evnið. Bæði
lýstu tey raðfestingar í heilsuverkinum heilsubúskaparliga, og greiddu frá meginhugtøkum og myndlum innan hetta fak, ið sum skilst ikki er til í Føroyum.
At styrkja seg fakliga, hevur ráðið eisini kagað í frágreiðingar um heilsuverk og raðfestingar, útgivnar í
bæði Føroyum, Danmark og Noreg, og greinað tilfarið í einum føroyskum samanhangi.
Úrslitið av arbeiðnum higartil er at finna á heimasíðuni hjá Etiska ráðnum, undir evninum Heilsa og
samfelag, har tað eisini verður víst til frágreiðingar og annað tilfar, sum etisk ráð í øðrum londum hava
útgivið um raðfestingar í heilsuverkinum.

Covid-19
Á øllum ráðsfundum 2021 vóru etiskir spurningar á skrá, sum á ymsan hátt knýta seg at Covid-19.
Etiska ráðið valdi heilt frá byrjan av farsóttini at lata vera við at taka støðu til ella leggja seg út í, hvussu
myndugleikarnir hava handfarið støðuna, uttan so, at tað varð hildið at vera átrokandi neyðugt. Hetta
fyri ikki at skapa ótta og iva í einari frammanundan óvissari støðu.
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Í staðin hevur Etiska ráðið bjóðað sær til at ráðgeva og kunna, og á heimasíðu ráðsins er, undir
evninum Covid-19 og etikkur, gott tilfar um evnið at finna. Eisini hava bæði forkvinnan og ráðslimir
verið við í sendingum í Kvingvarpi Føroya um Covid-19.
Bert í einum føri leitaðu heilsumyndugleikarnir sær beinleiðis ráð hjá Etiska ráðnum í 2021 við Covid19-spurningi, og tað var í sambandi við ætlanina um at bjóða koppseting fyri covid-19 til børn 5-11 ár.

Tann síðsta tíðin / Viðgerðartestamenti
Etiska ráðið fór í 2020 undir at kanna, hvussu ráðið kundi vera teimum til stuðul, sum so ella so eru
soleiðis stødd, har tey skulu taka støðu til, hvat skal henda, tá síðsta tíðin nærkast, antin hjá sær
sjálvum, ella hjá einum av sínum nærmastu.
Funnið varð fram til, at nógv gott tilfar longu er at finna um evnið, bæði føroyskt og útlendskt, og tí
varð gjørt av at savna hetta tilfar á heimasíðuni hjá Etiska ráðnum, undir evninum Tann síðsta tíðin.

Innkomin mál
Hoyringamál
Etiska ráðið fekk í 2021 fleiri lógaruppskot til hoyringar, og luttók eisini á fleiri fundum sum
hoyringarpartur. Hoyringarsvarini eru at finna á heimasíðuni hjá ráðnum. Annað tilfar í sambandi við
málini er at finna á heimasíðunum hjá Føroya Løgtingi, Løgmansskrivstovuni og avvarðandi ráðum.
Broytingar í “sundhedsloven”
Hoyringarsvar og fundur í Trivnaðarnevnd Løgtingsins 23. mars 2021.
Autorisatiónslógin, ”sundhedsloven” og komitélógin
Hoyringarskriv.
Framtíðarfulltrú
Hoyringarskriv og fundur í Trivnaðarnevnd Løgtingsins 23. november 2021.
Fólkaheilsustýri
Luttøka sum hoyringarpartur á trimum fyrireikandi fundum 6. apríl, 9. juni og 26. august 2021.
Revsilógini kap. 24 um kynslig brotsverk
Hoyringarskriv.

Mál frá borgarum o.ø.
Fosturtøkulóggávan í Føroyum
Á sumri í 2021 fekk forkvinnan í Etiska ráðnum áheitan um at koma á fundi við Udvalget for Velfærd i
Norden, har fosturtøkulóggávan í Føroyum var til viðgerðar. Forkvinnan helt ein fyrilestur, við
yvirskriftini “Aborter på Færøerne betragtet fra et etisk og kulturelt perspektiv”, og er hesin fyrilestur
at finna á heimasíðuni hjá Etiska ráðnum.
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Juridiskt kynsskifti hjá børnum og ungum
Ein áheitan kom frá einum borgara um at taka upp spurningin um juridiskt kynsskifti hjá børnum og
ungum.
Verkfall og arbeiðssteðgur á serøkinum
Felagið Javni sendi í juni eitt opið bræv til Etiska ráðið, við yvirskriftini “Óetiskt at gera mismun á
børnum”, har felagið heitti á ráðið um at taka hetta mál upp við avvarðandi myndugleikar.

Fráboðanir frá Etiska ráðnum
Í desember 2021 sendi Etiska ráðið eina fráboðan til Heilsumálaráðið, har víst varð á vantandi etiska
viðgerð, áðrenn heilsumyndugleikin alment mælti til koppseting av børnum 2-6 ár fyri beinkrím.

Virksemi
Fakligt samstarv og menning
Jacob Birkler-vitjan
Í oktober 2021 vitjaði Jacob Birkler, formaður í Det Etiske Råd í Danmark frá 2011-16, Etiska ráðið og
greiddi undir yvirskriftini “Hvat vil tað siga at vera eitt etiskt ráð?” frá sínum royndum við arbeiðnum í
Det Etiske Råd, og um hvussu danska etiska ráðið skipar sítt virksemi, hvussu tey gera av, hvørji evni
verða tikin upp, og hvat hevur riggað væl, og hvat minni væl, síðan ráðið varð sett á stovn í 1987.

NCBio
Føroyar hava ein eygleiðara í Norðurlendsku nevndini fyri bioetikk, stytt NCBio (Nordic Committee on
Bioethics), sum millum annað skipar fyri tiltøkum til at stuðla undir norðurlendskt samstarv og kjak um
bioetiskar spurningar. Súsanna Mortensen, námslektari á Deildini fyri Heilsu- og Sjúkrarøktarvísindi,
hevur sitið í tvey skeið sum eygleiðari síðan 2016, og kann ikki sita longur, og frá 2022 tekur Arnbjørn
Ólavsson Dalsgarð, fakligur skrivari hjá Etiska ráðnum, við eygleiðarasessinum.

NEC
Landsumfevnandi etisk ráð og nevndir í Europa samstarva í National Ethics Councils Forum, sum er eitt
forum, sum verður hildið minst eina ferð árliga. Í 2021 vóru tvær ráðstevnur av hesum slag, báðar
skipaðar sum netfundir, við fyrilestrum og kjaki um viðkomandi evni, so sum Covid-19 og framtíðar
evni og virksemi hjá etisku ráðunum og nevndunum.

Onnur etisk ráð og nevndir
Etiska ráðið skal sambært lógini samstarva við onnur etisk ráð og etiskar nevndir. Í 2021 var fundur við
Sjúkrarøktaretiska ráðið og Siðfrøðinevndina hjá Føroyskum Sálarfrøðingum, har tosað varð um
møguleikar fyri samstarvi í 2022 og 2023. Fyrrnevnda vitjanin hjá Jacob Birkler, fyrrverandi formanni í
Det Etiske Råd, var eitt úrslit av samstarvi við Sjúkrarøktaretiska Ráðið.
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Útgávur og miðlan
Ársfrágreiðing 2020
Etiska ráðið gav í februar 2021 út Ársfrágreiðing 2020.

Heimasíðan
Heimasíðan varð munandi dagførd og umskipað í 2021. Tilfarið varð skipað eftir evnum, soleiðis at tað
er lættari at finna runt í. Eisini varð nýtt tilfar lagt út á heimasíðuna, og tilvísingar til viðkomandi tilfar
hjá etiskum ráðum í øðrum londum vórðu gjørdar fyri hvørt evnið.

Facebook
Ráðið hevur í nøkur ár havt sín egna vanga á Facebook, og talið av fylgjarum var 1. januar 2022 komið
upp á 1.062, sum eru 246 fleiri enn tað vóru 1. januar 2021.

Etiska ráðið í miðlum
Etiska ráðið hevur á ymsan hátt verið miðlað í bæði føroyskum og útlendskum miðlum í 2021.
Viðgerðartestamenti
Anne Mette Greve Klemensen, forkvinna í Etiska ráðnum, í Góðan Morgun Føroyar í KvF 21. apríl 2021.
Koppseting og koronupass
Anne Mette Greve Klemensen, forkvinna í Etiska ráðnum, í Degi og Viku í KvF 26. februar 2021.
Fyrsta árið við koronu
Anne Mette Greve Klemensen, forkvinna í Etiska ráðnum, í Góðan Morgun Føroyar í KvF 12. mars 2021.
Raðfestingar í heilsuverkinum
Arnbjørn Ólavsson Dalsgarð, fakligur skrivari hjá Etiska ráðnum, í grein eftir Jákup Boga Joensen í
Dimmalætting 18. juni 2021.
Fosturtøkulóggávan í Føroyum
Anne Mette Greve Klemensen, forkvinna í Etiska ráðnum, í grein eftir Maja Funch í Kristeligt Dagblad 2.
juli 2021
megd sí ómegd
Grein eftir Anne Mette Greve Klemensen, forkvinnu í Etiska ráðnum, í MEGD-blaðnum 2021
Tilvísingar til upptøkur og annað eru at finna á heimasíðuni hjá Etiska ráðnum, undir viðkomandi evni.

Fundarvirksemi
Etiska ráðið hevði 10 ráðsfundir í 2021, og 10 fundir vórðu hildnir í arbeiðsbólkum. Á ráðsfundunum
luttóku fimm gestir uttaneftir. Harafturat hevði Etiska ráðið fund við Kaj Leo Holm Johannesen,
landsstýrismann í heilsumálum, og fyrisiting hansara, Jacob Birkler, fyrrverandi formann í Det Etiske
Råd, og við aðrar etiskar nevndir og ráð í Føroyum. Etiska ráðið varð eisini boðið til fundar tvær ferðir í
Trivnaðarnevnd Løgtingsins, og tríggjar ferðir í sambandi við fyrireikandi arbeiðið at seta á stovn eitt
Fólkheilsustýri í Føroyum.
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Luttøka uttanhýsis
Anne Mette Greve Klemensen, forkvinna, var tvær ferðir og helt fyrilestur vegna Etiska ráðið á
ráðstevnum í 2021.

Fyrisitingin
Nýggj skrivstovuhøli
Í 2021 segði Landssjúkrahúsið upp avtaluna við Etiska ráðið um skrivstovupláss í Granskingarlonini, J.C.
Svabos gøtu 43, í Havn. Tað eydnaðist at finna hóskandi høli til leigu í Smæruni, J.H. Schrøters gøtu 7, í
Havn, og 1. november 2021 flutti Etiska ráðið í nýggju hølini.

Skeið í GDPR
Í sambandi við at nýggj herd lóggáva um handfaring av persónupplýsingum kom í gildi í 2021, sonevnda
GDPR-reglugerðin, var fakligi skrivarin í oktober á skeiði hjá Synergi.

Fíggjarstøða
Játtanin til Etiska ráðið á løgtingsfíggjarlógini var í 2021 kr. 672.000, sum var ein lítil hækking í mun til
2020, tá kr. 660.000 vórðu játtaðar. Av tí at almennu tiltøkini hjá Etiska ráðnum, sum skuldu verið
hildin í 2021, vórðu útsett til 2022, vegna Covid-19, avlýsingar og onnur viðurskifti, varð úrslitið við
árslok 2021 eitt avlop á næstan kr. 100.000.

Ætlanir 2022
Heilsumálaráðið hevur boðað frá, at helmingurin av vanligu limunum í Etiska ráðnum verða skiftir út
við ársbyrjan í 2022, tá fyrsta fýra ára skeiðið hjá sjey av verandi limum gongur út. Tí hevur ráðið ikki
gjørt nakra ítøkiliga ætlan fyri virksemið ráðsins í 2022 enn.
Tað er tó at vænta, at eitt evni sum Covid-19 framvegis fer at fylla nakað, og at arbeiðið við evninum
raðfestingar í heilsuverkinum, sum hevur fylt nógv seinastu tvey árini, skal fullførast í 2022.

Samanumtøka
Etiska ráðið hevur verið virkið á ymsan hátt í 2021, í miðlunum, á heimasíðuni, á fundum og tiltøkum,
sum hoyringarpartur og annað, og ráðið hevur lagt orku í arbeiðið við evninum raðfestingar í
heilsuverkinum, sum úrslit fer at síggjast av í 2022 og frameftir.
Árið 2021 hevur, eins og 2020, verið nógv merkt av Covid-19, tilmælum, avmarkingum, avlýsingum og
útsetingum, sum tíverri hava gjørt, at Etiska ráðið ikki hevur kunnað hildið tey almennu tiltøkini, sum
ætlanin var at halda í 2021.
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Talið 3 umboðar ávísa rútmu, - lívsins rútmu.
Byrjan – miðja – endi. Skapan – lív – deyði. Fortíð – nútíð – framtíð.

Etiska ráðið viðger evnir, har tað sum oftast ikki eru eintýtt svar og har evnir kunnu síggjast úr ymsum
sjónarhornum. Soleiðis ímyndar búmerkið arbeiðið hjá Etiska ráðnum.
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