Hvar kanst tú venda tær?
Spurningar og umbønir viðvíkjandi kliniska biobankanum
kunnu setast á tel. 30 45 00, lok. 5619 ella til t-post:
screeningseindin@ls.fo ella við at skriva til:
Screeningseindin/Rannsóknarstovan
Landssjúkrahúsið
J. C. Svabosgøta 41-47
FO-100 Tórshavn
ella til
Rannsóknarstovurnar á:
Klaksvíkar Sjúkrahúsi tel: 45 45 45 - www.ks.fo
Suðuroyar Sjúkrahúsi tel: 34 33 00 - www.ssh.fo
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Hvat verður gjørt við blóð- og
vevnaðarroyndir eftir at tær eru kannaðar?
Flestu blóð- og vevnaðarroyndir, ið verða tiknar í heilsuverkinum í
sambandi við innlegging á sjúkrahúsi ella ambulanta kanning verða
burturbeindar, eftir at royndin er analyserað. Í nøkrum førum ynskir
heilsuverkið at goyma royndina, eitt nú tá talan kann verða um
eftirfylgjandi ella nýggjar kanningar, ella tað er neyðugt, viðkomandi
ella praktiskt at hava royndina á goymslu.
Hesin faldarin er ætlaður at tryggja, at tú fært eina hóskandi kunning
um viðurskiftini, so tú og/ella tey tú varðar av sum foreldur/verji
kunnu taka støðu.
Hvussu verða royndirnar goymdar?
Royndirnar verða goymdar undir tryggum umstøðum í kliniska
biobankanum hjá heilsuverkinum, ið er partur av Screeningseindini/
Rannsóknarstovuni á Landssjúkrahúsinum. Biobankin er á
Landssjúkrahúsinum og fevnir um royndir frá sjúkrahúsum og
kommunulæknum.
Tilfar frá royndum, ið ikki verður brúkt, kann eisini í onkrum
einstøkum føri verða nýtt í sambandi við menning av
mannagongdum og góðskutrygging o.l. og verður hareftir
burturbeint.
Hvør hevur eftirlit við biobankanum?
Biobankin kemur undir reglurnar í lógini um viðgerð av
persónsupplýsingum og undir eftirlitið hjá Dátueftirlitinum (sí
www.datueftirlitid.fo). Eisini er virksemið fevnt av lógini um
sjúklingarættindi og undir eftirliti hjá Sundhedsstyrelsen (sí
www.sst.dk & www.landslaeknin.fo), umframt aðrar lógir, ið leggja
tryggar karmar kring virksemið. Møguligar granskingarætlanir kunnu
ikki fara í gongd uttan góðkenning frá Vísindasiðsemisnevndini (sí
www.vsn.fo) og góðkenning frá Dátueftirlitinum og krevur tað
harumframt, sum høvuðsreglu, kunnað samtykki frá tær.

Tíni rættindi í sambandi við blóð– og vevnaðarroyndir*
Sambært persónsupplýsingalógini og lógini um sjúklingarættindi,
hevur tú rætt til innlit í egnar upplýsingar.
Sí eisini faldaran “Kunning til sjúklingin um talgilda heilsuskipan”
Um tú ynskir at vita um blóð- ella vevnaðarroyndir frá tær eru á
goymslu í kliniska biobankanum?
So hevur tú møguliga at venda tær til Screeningseindina/
Rannsóknarstovuna - sí nærri upplýsingar á næstu síðu!
Hvørjar møguleikar hevur tú fyri at broyta uppá, hvat verður gjørt við
tínar blóð– og vevnaðarroyndir í tann mun tær eru á goymslu?
Talan er um 2 møguleikar:
1. Tú kanst biðja um at fáa tínar blóð- ella
vevnaðarroyndir burturbeindar.
2. Tú kanst biðja um at fáa tínar royndir útflýggjaðar.
Hetta krevur tó, at tú hevur serliga orsøk, so sum
í sambandi við aðra viðgerð/kanning.

*Henda skipan fevnir ikki um alt slag av blóði og vevnaði. Undantikið er
m.a. blóð givið til blóðbanka, egg og sáð til eftirgjørdan gitna, umframt gøgn til
transplantatiónir, har serligar reglur eru galdandi.

