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Viðvíkjandi løgtingsmáli nr. 17/2018: 

Vit á Heilbrigdi á Velbastað vilja fegin gera niðanfyri standandi viðmerkingar til nevnda mál. 

Høvuðsendamálið hjá Heilbrigdinum er at vera viðgerðarstovnur fyri rúsevnismisnýtarar. 

Sambært almennu viðtøkunum fyri stovnin, verður viðgjørt eftir teimum 12 stigunum hjá 

AA, eisini kallað Minnesota viðgerðin, sum er tann mest nýtti viðgerðarháttur í heiminum. 
Eisini er viðgerðin hjá Heilbrigdinum eftir teimum góðkendu viðtøkunum av sjúkuni hjá WHO – kotur 

F 10 ICD (International Classification of Diseases and Health Problems). 

Endamálið við verandi rúsdrekkalóg er fyrst og fremst at tálma rúsdrekkanýtsluni og at fyribyrgja 

ovurnýtslu. Eisini er álagt Rúsdrekkasølu Landsins eitt ávíst avlopskrav. 

Vit meta at broytingin kemur at gera tað lættari at fáa fatur á sterkari rúsdrekka. Samstundis meta 

vit tað vera munandi meira krevjandi at halda skil á aldursmarki v.m. At leggja hetta meira út til 

privatar fyritøkur, sum sjálvsagt hava vinning fyri eyga, vil mest sannlíkt gera kappingina harðari og 

harvið eisini prísin fyri rúsdrakka lægri. 

Tað vil alt annað líka økja um nýtsluna av rúsdrekka. Rúsdrekkasølan hevur afturat einum avlopskravi 

eisini til uppgávu at veita eina so góða tænastu sum møguligt og at tálma rúsdrekkanýtsluni. Privatar 

fyritøkur hava eisini áhuga í at veita eina góða tænastu, men eftir okkara tykki mest við vinningi fyri 

eyga. 

Londini rundan um okkum, so sum Noregi, Svøríki og Ísland hava strangar reglur fyri at rúsdrekka 

omanfyri eina ávísa styrki, bert verður selt í einkarsølum. Hendan styrki er enntá væl lægri en tann 

sum longu er loyvd her heima hjá okkum. Eisini skulu vit hava í huga, at Ísland verður mett sum 

kanska førandi í heiminum, tá tað snýr seg um gransking í misnýtslu og hava teirra úrslit víst seg at 

vera sera góð. 

Tað, at Rúsdrekkasølan m.a. hevur eitt ávíst avlopskrav, er eisini virkandi til at rúsdrekka er meira 

kostnaðamiki at fáa hendur á enn t.d. í Danmark. Hetta svarar eisini til andan í núverandi 

rúsdrekkalóg. Hetta skuldi virka sum ein “bremsuklossur” fyri ovurnýtslu, samstundis sum 

landskassin fær meira inn í avgjøldum. Havast skal í huga, at jú fleiri misnýtarar vit hava, meira 

krevur hetta á almennu játtani til viðgerðarstovnar o.l. 

Tá eg t.d. eri í Danmark, veri eg oftani spurdur, um tað verðuliga passar at tað er ókeypis at fáa hjálp 

og viðgerð fyri ovurnýtslu í Føroyum. Her plagi eg at svara nei, tað er tað ikki, men tað er eitt nú tann 

tálmandi lóggávan vit hava, sum ger at tað er brúkarin sjálvur – bæði misbrúkarin og eisini tann 

vanligi brúkarin, sum rindar fyri viðgerðina. Serliga tí at rúsdrekka kostar meira í Føroyum enn í t.d. 

Danmark. Hetta er m.a. verandi lóggávu fyri ta takka. 
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