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FPS, Føroyskir Psykiatriskir Sjúkrarøktarfrøðingar 

FPS er ein áhugabólkur í Felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar. Limir í 
FPS eru sjúkrarøktarfrøðingar, ið arbeiða við ella hava áhuga í psykiatriskari 
sjúkrarøkt. FPS varð stovnað í 1995. Í FPS eru áleið 40 limir.  

Endamál 
Endamálið er at virka fyri samanhaldi millum limirnar, at stuðla hvørjum 
øðrum í og kveikja áhugan fyri áhaldandi at menna fakliga førleikan, 
soleiðis at vit Pl eina og hvørja Qð kunnu vera før fyri at veita ta psykiatrisku 
sjúkrarøkt, ið samfelagnum tørvar. 

Virksemi 
Nevdin hevur fund nakrar ferðir árliga. Eru mál, sum krevja nærri viðgerð, 
hiTst nevndin oUari. Tað eru tveir limafundir árliga, aðalfundurin sum er í 
apríl og jólafundur.  

Nýggir limir 
Limagjaldið er 300 krónur árliga. Nýggir limir kunnu tekna seg við at gjalda 
300 krónur á konto í Betri Banka: 9181-4470682 og viðmerkja navn. 
Umframt senda ein teldupost Pl fps@olivant.fo við bústað og 
teldupostadressu. 

Limagjaldið fyri eUirlønt:  
• Limir, ið gevast at arbeiða tá teir eru 67 ár, gjalda 200 krónur árliga. 

• Limir, ið arbeiða Pl teir eru 70 ár, gjalda 300 krónur árliga. 

• Limir, ið eru 70 ár og eldri, gjalda 200 krónur árliga. 

PSSN 
FPS er limur í PSSN (Psykiatrisk Sygeplejerske Samarbejde i Norden), ið er 
norðulendski felagsskapurin fyri psykiatriskar sjúkrarøktarfrøðingar. PSSN 
stendur millum annað fyri at styrkja psykiatriska sjúkrarøkt í 
norðanlondum. Limalondini skiUast um at skipa fyri PSSN ráðstevnu triðja 
hvørt ár. 

Hora?o 
FPS er eisini limur í HoraPo (European Psychiatric Nurses). HoraPo er 
europeiskur felagsskapur fyri psykiatriskar sjúkrarøktarfrøðingar. Í løtuni 
eru 25 lond umboðað í HoraPo. Tað eru tvey endamál við felagsskapinum: 
At verða forsprákari fyri limirnar, við at geva síc íkast Pl avgerðarprosessir í 
mun Pl áhugamál, ið eru relevant fyri psykiatriska sjúkrarøkt í europa og at 
birta undir og eggja Pl víðari menning av psykiatriskari sjúkrarøktarpraksis, 
útbúgving, leiðslu og gransking. 

Árliga verður skipað fyri ávíkavist ráðstevnu ella fakfesPvali. 

www.horaPo-web.eu 

Nevndin 
FPS hevur 5 nevndarlimir: 

Forkvinna, næsforkvinna, peningarøkil, skrivari og nevndarlimur. 
Nevndin skipar seg av nýggjum eUir hvønn aðalfund. 
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