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Uppskot til 

 

Kunngerð 

um 

útbúgving av sjúkrarøktarfrøðingum 

 

 

Við heimild í § 3, stk. 4 og § 6, stk. 1 í 

løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um 

Fróðskaparsetur Føroya verður ásett:: 

 

Endamál 

 

§ 1. Endamálið við útbúgvingini til 

sjúkrarøktarfrøðing er at geva lesandi 

førleika til eftir lokna útbúgving at kunna 

virka sjálvstøðugt sum 

sjúkrarøktarfrøðingur og vera við í 

fakligum og tvørfakligum samarbeiði. 

Útbúgvingin skal í samsvari við ta 

samfelagsligu, vísindaligu og tøkniligu 

menningina og tørvin á sjúkrarøkt geva 

teimum lesandi førleika í ástøðiligum og 

kliniskum sjúkrarøktarkunnskapi. 

Stk. 2. Útbúgvingin er granskingargrundað 

og á slíkum støði, at hon verður viðurkend 

altjóða, bæði yrkisrættað og sum 

grundstøði undir framhaldslestri. 

Stk. 3. Útbúgvingin verður løgd til rættis 

soleiðis, at hon lýkur tær 

útbúgvingartreytir, sum settar verða í ES-

direktivi 2013/55/EU.  

 

§ 2. Bachelorútbúgvingin í 

sjúkrarøktarfrøði gevur rætt til heitið 

baccalaureus scientiarum curationes stytt 

B.Sc.Cur., enska heitið er Bachelor of 

Science (BSc) in Nursing. 

 

§ 3. Eftir lokið prógv hevur lesandi rætt til 

løggilding sum sjúkrarøktarfrøðingur sbrt. 

anordning nr. 1472 af 16. december 2013 

om ikrafttræden for Færøerne af lov om 

autorisation af sundhedspersoner og om 

sundhedsfaglig virksomhed, sum broytt 

við anordning nr. 994 frá 2. juli 2018. 

 

§ 4. Útbúgving av sjúkrarøktarfrøðingum 

fer fram á Fróðskaparsetri Føroya. 

 

Upptøka 

 

§ 5. Upptøka til útbúgvingina fer fram 

sambært ásetingum í kunngerð um 

upptøku til lestur á Fróðskaparsetri Føroya 

 

Bygnaður  

 



§ 6. Útbúgvingin til sjúkrarøktarfrøðing 

tekur 4 ár og er skipað sum ein 4-ára 

bachelorútbúgving. Hvørt lestrarár telur 60 

ECTS-stig, samanlagt 240 ECTS-stig. 

 

§ 7. Útbúgvingin er býtt í lestrarhálvur, ið 

eru 18-24 vikur. 

Stk.2. Lestrarhálvurnar kunnu vera 

ástøðiligar, kliniskar ella ein samanseting 

av báðum. 

Stk. 3. Lestrarhálvurnar verða býttar í skeið 

og eindir. Í hvørjum skeiði, ella eind, 

verður lesandi mettur, um hann hevur 

staðið læruúrtøkuna fyri ávísa skeiðið. 

 

§ 8. Ástøðiligi undirvísingarparturin av 

útbúgvingini svarar til 150 ECTS-stig, og 

kliniski undirvísingarparturin svarar til 90 

ECTS-stig. 

 

Innihald 

 

§ 9. Fakliga innihaldið í útbúgvingini 

verður grundað á kunnskap frá 

sjúkrarøktarfakinum í samanhangi við 

heilsu-, náttúru-, samfelags- og 

hugvísindalig fak. 

Stk. 2. Fyri at tryggja sínámillum ávirkan 

og samband millum ástøðiligu og klinisku 

undirvísingina verður útbúgvingin løgd til 

rættis í mun til høvuðspartarnar av 

virkisøkinum hjá sjúkrarøktini. 

Stk. 3. Ástøðiliga og kliniska undirvísingin 

í fakøkjunum skal til eina og hvørja tíð 

tryggja samanspæl millum virði og 

kunnskap í útbúgvingini og yrkinum og 

samstundis tryggja, at vitanarstøðið í 

útbúgvingini støðugt er grundað á 

nýggjastu vitanina og menningina innan 

yrkið. 

 

Kliniski útbúgvingarparturin 

 

§ 10. Endamálið við klinisku 

undirvísingini er, at lesandi, við venjing av 

grundleggjandi førleikum, hevur ábyrgd av 

at ogna sær fakligt hegni og venur evnini 

at meta um, taka vælgrundaðar avgerðir og 

útinna dygdargóða sjúkrarøkt við støði í 

nýggjastu vitanini.  

 

§ 11.Fyri at tryggja, at útbúgvingin er 

grundað á yrki og yrkisroyndir, verður 

kliniska undirvísingin løgd til rættis við 

samanhangi millum ástøðiligan og 

kliniskan kunnleika. 

Stk 2. Fróðskaparsetur Føroya og kliniska 

útbúgvingarstaðið samstarva við tí fyri 

eyga, at samanhangur er millum ástøðiligu 

og klinisku undirvísingina og fyri at 

tryggja, at lesandi ognar sær kliniskar 

førleikar. Fróðskaparsetrið hevur ábyrgd 

av at byrja samstarvið, og báðir partar hava 

ábyrgdina av at halda tað viðlíka. 

 

§ 12. Kliniska undirvísingin fer fram í 

venjingarstovu og á kliniskum 

undirvísingarstøðum, ið Fróðskaparsetur 

Føroya hevur góðkent, og verður løgd til 

rættis við støði í møguleikunum á 

staðnum.  

Stk. 2. Tað er ein treyt fyri góðkenning 

sbrt. stk. 1, at kliniskir vegleiðarar, sum 

eru sjúkrarøktarfrøðingar, og sum hava 

kliniska vegleiðaraútbúgving á í minsta 

lagi 10 ECTS, eru knýttir at kliniska 

undirvísingarstaðnum. 

Stk. 3. Klinisku vegleiðararnir hava ábyrgd 

av dagligu klinisku undirvísingini og at 

vegleiða teimum lesandi. 

Stk. 4. Tað er álagt tí kliniska 

undirvísingarstaðnum at gera eina lýsing 

av tí klinisku undirvísingarætlanini, sum er 

í samsvari við námsskipanina. 

Fróðskaparsetrið skal góðkenna lýsingina. 

 

§ 13. Klinisk útbúgvingarskeið í kliniska 

útbúgvingarpartinum verða ásett í 

námsskipan sbrt. reglunum í kunngerð um 

útbúgvingar á Fróðskaparsetri Føroya 

 

Eftirútbúgving og ískoytisútbúgving 

 

§ 14. Útlærdir sjúkrarøktarfrøðingar kunnu 

taka partar av útbúgvingini heilt ella lutvíst 

sum eftirútbúgving. Eftirútbúgvingin kann 

verða skipað sum samlestur millum 

útlærdar sjúkrarøktarfrøðingar og 

sjúkrarøktarfrøðilesandi. 

 



§ 15. Sjúkrarøktarfrøðingur, ið er útbúgvin 

eftir eldri lóggávu, ella aðrari skipan, ið 

ikki er ein akademisk bachelorútbúgving, 

kann taka ískoytisútbúgving sum bachelor. 

Stk.2. Ískoytisútbúgvingin gevur rætt til 

heitið bachelor í sjúkrarøktarfrøði, enska 

navnið er Bachelor of Science in Nursing, 

stytt B.Sc.Cur 

 

§ 16. Ískoytisíbúgvin er ásett at vera hálvt 

lestrarár, ella í minsta lagi 30 ECTS-stig, 

men verður tikin yvir eitt heilt ár.  

 

§ 17. Ískoytisútbúgvingin endar við einari 

bachelorverkætlan, sum telur 15 ECTS 

stig, og sum skal gerast sambært § 6. 

 

§ 18. Námsskipan verður ásett sbrt. 

reglunum í kunngerð um útbúgvingar á 

Fróðskaparsetri Føroya, sbr. tó § 1, stk. 3.  

 

Próvtøkur 

 

§ 19. Sjúkrarøktarfrøðilesandi fara til 

próvtøku sambært kunngerð um próvtøkur 

á Fróðskaparsetri Føroya, sbr. tó §§ 15-17. 

 

§ 20. Klinisk próvtøka verður mett 

staðið/ikki staðið og fer fram á kliniska 

útbúgvingarplássinum sambært reglum 

ásettum í námsskipanini. 

Stk. 2. Av teimum tilsamans 90 ECTS í 

kliniska útbúgvingarpartinum skulu 60 

ECTS metast við próvtøku. 

 

§ 21. Í minsta lagi helvtin av ástøðiliga 

partinum av útbúgvingini, mett í ECTS, 

skal verða skjalprógvað við uttanseturs 

próvtøku. Námsskipanin ásetur, nær 

innanseturs og uttanseturs próvtøkur verða. 

Stk. 2. Dømingin staðið/ikki staðið kann í 

mesta lagi verða nýtt til próvtøkur, sum 

svara til 1/3 av útbúgvingini, roknað í 

ECTS.  

Stk 3. Ásetingin í stk. 2 er ikki galdandi 

fyri kliniskar próvtøkur og starvsvenjing, 

ella, tá ið talan er um avriksflutning. 

 

§ 22. Fyri at kunna halda fram við 

útbúgvingini, skal lesandi fara upp til 

próvtøkur eftir reglum lýstar í 

námsskipanini. 

Stk. 2. Útbúgvingin skal vera lokin í 

seinasta lagi 6 ár eftir, at hon er byrjað. 

Rektarin kann, har serlig viðurskifti gera 

seg galdandi, gera undantak frá hesi reglu. 

 

§ 23. Landsstýrismaðurin setur eitt 

samstarvsráð fyri útbúgvingina til 

sjúkrarøktarfrøðing. Endamálið við 

ráðnum er at fremja samstarv millum teir 

partar, ið varða av útbúgvingini til 

sjúkrarøktarfrøðing og av 

sjúkrarøktarfrøðingayrkinum sum heild. 

Stk. 2. Ráðið verður mannað við einum 

umboði, ið landsstýrismaðurin velur, 

einum umboðið, ið Kommunufelagið 

velur, einum umboðið, ið Fróðskaparsetur 

Føroya velur, einum umboði, ið Felagið 

Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar velur, 

einum umboði, ið landsstýrismaðurin við 

heilsumálum velur, einum umboði ið 

sjúkrahúsverkið velur og einum umboði, ið 

tey sjúkrarøktarfrøðilesandi velja. 

Stk. 3. Umboðið, ið landsstýrismaðurin 

velur, er formaður í ráðnum. Ráðið ger 

sjálvt sína starvsskipan.  

 

Gildiskoma og skiftisreglur 

 

§ 24. Henda kunngerð kemur í gildi dagin 

eftir at hon er kunngjørd, og er galdandi 

fyri lesandi, ið eru upptikin í 2021 og 

seinni. Samstundis fara úr gildi kunngerð 

nr. 19 frá 3. mars 2011 um útbúgving til 

sjúkrarøktarfrøðing (B.Sc.Cur) og 

kunngerð um ískoytisútbúgving fyri 

sjúkrarøktarfrøðingar og onnur við 

heilsufakligari miðallangari 

framhaldsútbúving, útbúgvin eftir eldri 

lógum. 

Stk. 2. Lesandi, ið eru upptikin fyri 2021, 

halda fram við lestrinum sambært 

kunngerð nr. 19 frá 3. mars 2011 um 

útbúgving til sjúkrarøktarfrøðing 

(B.Sc.Cur). 

Stk. 3. Lesandi sbrt. stk. 2 skulu hava lokið 

prógv í seinasta lagi 1. august 2026. 
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