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vangamyndIn: landssjúkRahúsIÐ sum gRanskIngaRstOvnuR:dúnhæRduR FjallakampuR OReOptesIs lImbOspeRma eR nýggjuR tRØllakampuR Í FØROyum

VANGAMYNDIN: LANDSSJÚKRAHÚSIð SUM GRANSKINGARSTOVNUR:

spírandi gransking við 
víðfevndum vøkstri
Landssjúkrahúsið skal fyrst og fremst veita sjúklingum góða heilsutænastu. Í øðrum lagið skal 

stovnurin framhaldandi útbúgva og menna starvsfólkið til tess at dagføra teirra vitan. Og í 

triðja lagi skal Landssjúkrahúsið fremja gransking. „Hóast vit ikki eru eitt universitetssjúkrahús, 

útbúgva vit nógv fólk og eru eitt sonevnt útbúgvingarsjúkrahús. Men í góðum samstarvi við 

Fróðskaparsetrið ætla vit at seta hægri mál. Starvsfólk á Landssjúkrahúsinum hava leingi 

undirvíst á Fróðskaparsetrinum, men samstarvið verður nú reglugjørt, har tað beinleiðis verður 

hugsað um langtíðar verkætlanir og har ein nýggjur setanarháttur kann viðvirka til nakað størri 

og meira,“ sigur Sigurð Ó. Vang, sjúkrahússtjóri.

Heilsugransking í víðari merking er ivaleyst farin 
fram so leingi, sum menniskju hava livað á foldum. 
Langt áðrenn nøkur skipað læknavísindi vóru til, 
hava fólk við serligum gávum og evnum havt eina 
hugsan um, hvussu lívið kundi gerast betri og 
hvussu ávísar sjúkur kundu basast.

Seinni er heilsugransking so líðandi vorðin 
skipað. Eygleiðingar av sjúkratilburðum, um fars-
sjúk um og heilsubót hava verið festar á blað í øldir, 
og gløggir og framskygdir læknar hava havt møgu-
leika at byggja á tær eygleiðingar, sum undanfarnu 
ættarlið gjørdu.

Tað er tó ikki fyrr enn í 20. øld, at verulig ferð 
kom á ta heilsugransking, sum vit kenna í dag. 
Kunn leiki um DNA-samansetingar við teirra ættar-
bregi og møguleikar við framkomnum roynd um á 
rannsóknarstovum hava loyst manga dulda gátu. 
Hagtalsgrundarlag og granskarasamstarv tvørtur 
um landamørk hava somuleiðis bøtt mun andi um 
heilsu gransk ing ina. Og ikki minst hava heili vágs-
ídn aðurin og læknavísindini  samstarvað til frama 
fyri eitt betri lív hjá mannaættini.

Í nýggjari tíð er meginparturin av allari heilsu-
gransking farin fram á granskingarstovnum og 
universitetssjúkrahúsum, og nógv av hesi gransking 

er kjølfest í samstarvi millum hægri lærustovnar, 
bæði nationalt og í altjóða samstarvi.

Tey seinnu árini hevur heilsugransking í Føroy-
um ver ið gjørd av einstaklingum og stovnum, í 
fleiri før um sum verkætlanir knýttar at Lands sjúkra-
hús inum (LS). Harumframt hava fleiri føroyskir 
læknar ment sínar útbúgvingar við phd-ritgerðum, 
har evnini bæði hava tikið støði í føroyskum og 
almennum heilsuviðurskiftum.

Men tað er ikki fyrr enn í teimum seinastu 
árunum, at veruliga grundarlagið varð lagt fyri at 
fara undir gransking á LS. Í stevnumiðunum hjá 
LS stóð fyri stuttum bara eyðmjúka viðmerkingin, 
at LS skuldi stuðla undir gransking. Nú stendur 
bein leið is, at LS, umframt at veita góða heilsutænastu 
og menna starvsfólkini, skal fremja gransking. 

„Nú eru vit komin hagar, at vit hava fýra phd-
lesandi, sum beinleiðis eru knýtt at og virka á LS.  
M.a. tí tora vit at traðka eitt sindur longur út á ísin 
og siga, at nú granska vit, bæði sjálvi og saman við 
øðrum, og framleiða tilfar og úrslit, sum kann 
standa mát við tað, ið verður kravt av slíkari gransk-
ing,“ sigur sjúkrahússtjórin Sigurð Ó. Vang.  

Saman við sjúkrahússtjóranum greiðir varastjórin 
á LS, Naina Túgvustein, frá teimum málum og 

Helgi Jacobsen
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Dúnhærdur fjallakampur er túvuvaksin. Hann 
hevur stuttan blaðlegg við brúnum flusum. Blaðið 
er gulgrønt á liti og blaðpartarnir eru heilrandaðir. 
Bløðini, ið eru tætthærd, eru breiðast um miðjuna. 
Serligt eyðkenni við hesum trøllakampinum eru 
gulu smáu kertlarnir, ið sita á niðara borði á 
blaðnum, og sum anga av sitrón. Gróhópanir sita 
út ímóti rondini á blaðnum, teir eru rundir og 
sortna við aldrinum.

Dúnhærdur fjallakampur ber latínska heitið 
Oreopteris limbosperma, ið kemur úr grikskum og 
merkir: fjall (oros) trøllakampur (pteris) og 
limbosperma sipar til grókornini, ið vaksa á rondini 
á bløðunum. Á donskum eitur hann Bjerg-
Dunbregne.

Útbreiðslan av dúnhærdum fjallakampi er í tí 
tempereraða økinum av Vesturevropa og í teimum 
millumeuropeisku fjøllunum yvir móti Kaukasus 
og Suðursibiriu. Harumframt veksur hann eisini í 
Norðurameriku, Aleutunum og Kamtjatka. Hann 
er ikki skrásettur at vaksa í Íslandi og bert í fáum 
støðum í Hetlandi, men er vanligur í Stóra Bretlandi 
og í pørtum av Noregi.

Í ætt við upprunaplanturnar
Trøllakampar hoyra til plantubólkin blómuleysar 
plantur saman við javnum og bjølluvísum. 
Trøllakampar verða mettir at vera „primitivt“ 

plantuslag, ið er nær í ætt við upprunaplanturnar. 
Teir hava ikki blómur og seta ikki fræ, men nørast 
við grókornum. Hjá summum trøllakampum sita 
grókornini í gróhópum aftanfyri á blaðnum, vardir 
av einum skjøldri, sum opnar seg, tá grókornini 
eru búgvin, so at tey kunnu spjaðast. Hjá øðrum 
sita teir á blaðrondini, sum er rullað inneftir, áðrenn 
grókornini eru búgvin. Skapið á gróhópunum og 
grókornunum hevur stóran týdning í 
navnagreiningini av trøllakampum.

Trøllakampar vóru nógv vanligari í Føroyum, 
áðrenn fólk settu búgv her. Hetta prógva 
grókornskanningar. Ikki allastaðni er seyður sloppin 
framat at bíta. Tí sæst enn tann mest upprunaligi 
gróðurin í gjáum og bakkum, har seyður ikki er 
sloppin framat. Her er gróðurin stórur og 
fjølbroyttur, og kanningar bera prógv um, at hann 
hevur verið støðugur í langa tíð av teirri orsøk, at 
seyður og fólk ikki sluppu framat. Flest trøllakampar 
vaksa sostatt í homrum, urðum og millum grót. 
Teir trívast best í skugga.

Í 2007 varð eisini ein annar nýggjur trøllakampur 
funnin, hesaferð norðarlaga á Borðoy. Hetta er 
Asplenium scolopendrium og ber navnið tungu trølla-
kampur. Sostatt vaksa í dag 16 sløg av trøllakampum 
í Føroyum. Av hesum eru níggju sløg sjáldsom.

Ein serlig tøkk til Poul Johannes Simonsen, 
sum var ferðaleiðari á túrinum.

dúnhærdur fjallakampur

Oreopteris limbosperma
er nýggjur trøllakampur í Føroyum

Dúnhærdur fjallakampur varð á fyrsta 

sinni funnin í 2012 á leið 600 m hædd 

á Borðoynni, ikki langt frá Depilsknúki. 

Sostatt er hesin trøllakampur nýggjur 

í føroysku floruni.  Dúnhærdur 

fjallakampur varð funnin á tveimum 

minni økjum, tó í lítlari nøgd. Hann 

varð funnin saman við fjallakvennkampi 

og ekstum blóðkampi, men á einum 

staði stóð ein einstøk planta, 30 cm til 

hæddar

Jens-Kjeld Jensen,
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Dúnhærdur fjallakampur.

Undirsíðan av blaðnum 
við gróhópum.


