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Viðmerkingar til uppskot um talgildan samleika 

 

Heilafelagið takkar fyri at uppskotið um talgildan samleika er sent okkum til hoyringar. 

Yvirskipað hava vit fyri neyðini at gera vart við at talgildur samleiki í síni heild er við til at 

útihýsa fólkum við eitt nú seinheilaskaða. Serliga teimum við afasi og kognitivum 

(fatanaraligum) avbjóðingum sum ofta fylgja við seinheilaskaða. 

 

Afasi hevur fyri summi við sær, at tað tekur langa tíð at avgreiða persónlig vðurskifti, serliga 

um tey eru talgild. Eitt er at evnini at skilja taka longri tíð enn vanligt, eitt annað er at tað er 

torført at finna fram til tað ein ætlar at svara ella gera tekur longri tíð, ein kann eisini 

misskilja tekst og brúka langa tíð at lesa ávísan tekst.  

Minnið er ofta rakt av kognitivum skaða og tískil er torført at halda skil á eitt nú hvussu ein 

loggar á eina talgilda skipan og eisini er tað torført at minnast eitt nú loyniorð og 

mannagongdir. 

 

Fyri at luttaka á talgilda pallinum verða loyniorð og atgongdir ofta latin øðrum persóni at 

avgreiða. Hetta førur við sær, at fólk við seinheilaskaða eru sárbær mótvegis einum talgildum 

heimi. Tey eru illa vard, tí fleiri persónar mugu lata frá sær upplýsingar av sera stórum 

persónligum týdningi. 

 

Vit í Heilagelagnum ivast í, um tað er ráðiligt, at øll skulu hava ein elektroniskan lykil, fyri at 

koma í samband við almennar stovnar.  

 

 Hvussu við teimum sum ikki eru før fyri at minnast eitt loyniorð?  

 Hvussu við teimum sum gloyma sítt loyniorð tíðum?  

 Hvussu við teimum sum mega skriva sítt loynital niður og bera tað runt við sær, gevur 

tað ikki møguleika fyri misbrúki?  

 Hvussu við trygdini, tá sami lykil gevur atgongd til øll tíni skjøl.  

Vit duga ikki at síggja at henda skipan er ein tryggleiki fyri tey ið bera brek. Møguliga gerast 

fólk við sienheilaskaða meira sárbar! 

At fólk skulu gjalda fyri at gloyma sítt loynital kunnu vit í Heilafelagnum ikki taka undir við, 

tí hetta væntandi fer at raka meinast tey ið eru minnisveik, gomul og fólk ið bera onnur 

kognitiv brek. 
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Er revsing við bót hóskandi straffur, um fólk ið umsita hesi viðurskifti gera okkurt skeivt, so 

sum at geva víðari upplýsingar o.a. Hvat við hjálp, um samleikin hjá einum verður stolin ella 

annað? Tað eru nógv atlit at taka og í hesum tíðum, har miðlarnir nærum dagliga siga frá um 

talgildan stuldur og brotsverk, so meta vit at talgildi samleikin í Føroyum eigur at liggja á 

sama trygdarstøði sum eitt nú í ES-londum. 

 

 Hvussu við teimum sum nokta at verða við og ikki ynskja hendan samskiftisháttin? 

 Hevur FMR sjært sær tankar um hvussu tey skulu fyrihalda seg?  

 

Heilafelagið metir, at ein skal kunna velja skipanina til og ikki umvent at ein skriftliga skal 

velja skipanina frá, tí tá er ikki talan um eitt veruligt val.  

 

Umboðsmaðurin hevur viðgjørt klagu um talgilda skráseting til barnaansing og úrskurðurin 

er, at Tórshavnar kommuna ikki kann krevja, at ein skal skráseta seg elektroniskt. 

 

Heilafelagið mælir frá at taka ein talgilda skipan í brúk áðrenn øll trygdarkrøv eru fingin uppá 

pláss. Somuleiðis mælir Heilafelagið til, at tað sambært lógini skal standa at 

landsstýrsmaðurin skal gera mannagongdir áðrenn skipanin verður sett í verk. Hetta eigur at 

binda politiska myndugleikan til at taka øll trygdaratlit áðrenn farið verið til verka, eisini til 

tess at fáa so mong við sum gjørligt. 

 

Um talgilda undirskriftin verður veruleiki, leggja vit í Heilafelagnum avgerðandi dent á, at 

hetta verður umsitið á ein fyri borgaran forsvarligan hátt og at tað frameftir verður soleiðis at 

borgarin ikki skal fyrihalda seg til ymiskar skipanir og ymiskar atgongdir. Eitt nú eru í dag 

nógv ymsik loyniorð og skipanir at fyrihalda seg til og ger hetta at fólk við seinheilaskaða 

verða útihýst heldur enn at taka virknan lut í talgildu Føroyum. 

 

Heilafelagið heitir á tey sum arbeiða við hesi skipan um, at syrgja fyri at atlit verða tikin til 

annað enn sjón- og hoyribrek og at týðulig upplesing, og rúm tíð verður latin at avgreiða síni 

talgildu viðurskifti. Í Noðrulondunum eru skipanir gjørdar sum taka atlit til fólk við eitt nú 

afasi og verður tískil heitt á FMR um at tosa við Norðurlendska Afasifelagið um hesar 

skipanir áðrenn farið verður til verka. 

 

Víst verður til faldaran sum Heilafelagið saman við Norðurlendska Afasifelagnum gav út í 

vár. Sí íkrøkið! 

 

Vinlaiga 

 

Vegna Heilafelagið 

Maud Wang Hansen, forkvinna 
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