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Ungdómstingmál nr. 5/2020: Uppskot til samtyktar um at geva heilsufrøðingum meira pening 

til fyribyrgjandi arbeiði móti yvirvekt 

 
Uppskot 

til  

samtyktar 

 
Ungdómstingið heitir á landsstýrið um at geva heilsufrøðingum meira pening til fyribyrgjandi 

arbeiði móti yvirvekt. 

 

 

Viðmerkingar 

Talið av børnum, sum viga ov nógv, er vaksið nógv tey seinastu árini. Fastfood og skermar hava 

yvirtikið gerandisdagin hjá nógvum, so tey røra seg ov lítið. Avleiðingarnar eru m.a. álvarsamar 

sjúkur seinni í lívinum, happing, tunglyndi, lágt sjálvsálit og vánalig lívskor.  

 

Tað vísir seg, at børn, har foreldur og onnur í familjuni viga ov nógv, ofta sjálv gerast ov tjúkk. 

Hetta kemst bæði av ættarbregði, og hvat familjan etur. Eisini um tey røra seg nógv ella lítið. Tí 

hevur tað týdning, at samfelagið ger okkurt fyri at hjálpa teimum at fáa ein sunnari lívsstíl. 

 

Við hesum uppskoti vilja vit fyribyrgja yvirvekt. 

 

Uppskotssetararnir ynskja, at tað koma fleiri pengar til heilsufrøðingar fyri at hjálpa foreldrunum.  

Tá heilsufrøðingur kemur í allar familjur eftir føðing og tey fyrstu barnaárini, lærir hon familjuna at 

kenna. Vit halda, at tað átti at verið játtaður meira peningur, so heilsufrøðingurin kann fylgja 

teimum familjum, har yvirvekt er ein trupulleiki. Hon skal kunna tey um vansarnar og hjálpa 

teimum á rætta leið.  

 

Fólk byrja ofta at gerast ov tung tíðliga í lívinum, men um mann stuðlar og hjálpir teimum 

børnunum, ið enn ikki eru blivin ov tung ella ov tjúkk, kann tað fyribyrgjast. Tað kann eisini føra 

við sær at fólk, ið hava miðal vekt, ikki gerast ov tung. Um heilsufrøðingurin fær meira pening til at 

stuðla familjum, ið eru meiri útsett enn tey flestu, klára foreldrini betur at hjálpa børnunum at fáa 

betri matvanar og røra seg meira. 

 

Sum er vitjar heilsufrøðingurin allar barnafamiljur til børnini verða 1½ ár. Okkara uppskot er, at 

heilsufrøðingar skulu vitja familjurnar, til barnið fer í 1. flokk. Tað, at heilsufrøðingurin vitjar 

familjurnar, til barnið er 6-7 ár, er við til at gera ein góðan og sunnan barndóm við beinleiðis 

vegleiðing til foreldrini. Heilsufrøðingurin skal ikki vera ístaðin fyri læknan, men tó vegleiða 



foreldrini í mun til kost, rørslu, svøvn, trivnað o.s.fr.  

 

Tað at heilsufrøðingurin hevur eitt tætt samband við familjurnar, ger tað lættari fyri tær familjurnar, 

ið ikki føla, at tær kunnu koma og tosa um ymiskar trupulleikar. Heilsufrøðingurin leggur merki til 

teir smáu trupulleikarnar, áðrenn teir verða ov stórir, og vit halda, at teir pengarnir, ið høvdu verið 

brúktir til hetta, høvdu verið ein íløga í framtíðina hjá børnunum. 
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