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Svar uppá  

Skrivligur fyrispurningur nr. 5/2014 frá Rigmor Dam, løgtingskvinnu, viðvíkjandi 

útslúsing av fastbúgvandi á Psykiatriska Deplinum, settur Anniku Olsen, 

landsstýriskvinnu í almannamálum (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 
 

1. Hvussu líður við at útslúsa tey umleið 15 fastbúgvandi búfólkini á Psykiatriska 

Deplinum til bústaðir “úti í býnum”? 

2. Hvar hava tey fingið tilboð um bústað, og nær verður flutt inn? 

3. Eru talan í øllum førum um góðar og sunnar bústaðir, egnaðir hjá fólki at búgva í – 

við ongum soppi og líknandi? 

4. Er í øllum førum talan um tilboð við skikkaðum starvsfólki, sum kennir til 

avbjóðingarnar, søgurnar og umstøðurnar hjá hesum serliga bólki? 

5. Er tað satt, at kømur í nýggja sambýlinum við Eystan Heyg eru soleiðis innrættað, at 

tey hava høgar heimsir at sova í – óhóskandi til fólk, sum eru gomul, illgongd og 

bangin av sær? 

6. Verða tað eisini frameftir føst búfólk á Psykiatriska Deplinum? 

 

Viðmerkingar 

Tað er áhugavert at frætta, hvussu líður við at útslúsa tey uml. 15 fastbúgvandi fólkini á 

Psykiatrisku deild, sum hava bíðað eftir at fáa “egnan bústað” í mong, mong ár.  

Talan er um ein bólk av borgarum, ið vit sum samfelag hava serliga ábyrgd fyri, tí tey alt 

lívið hava verið institutionaliserað – í flestu førum av órøttum, vegna politiskan óvilja og 

ómegd.  

 

Sum skilst er ikki vist, at øll sleppa at flyta inn í nýggja sambýlið Eystan Heyg í Havn, sum 

annars upprunaliga varð ætlað hesum bólki, og tí var normerað til 16 búfólk. 

 

Tí er áhugavert at hoyra, hvussu líður við útslúsingini, og um útlit eru fyri, at øll fáa 

hóskandi, sunn og trygg bústaðartilboð við fakliga skikkaðum starvsfólkum. Tí hendan 

spurning til landsstýrisfólkini, sum varða av økinum.  

 

Á Løgtingi, 9. september 2014 

 

Rigmor Dam 
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1) Sambært upplýsingum frá Almannaverkinum hava 10 fastbúgvandi búfólk á 

Psykiatriska deplinum fingið boðið ein vardan bústað hjá Trivnaðardeplinum í 

Almannaverkinum.  

 

2.   Fólk við sálarligum avbjóðingum hava fingið bjóðað bústað í nýggja sambýlinum 

Eystan Heyg, og á sambýlinum við Heyggjar. Sambýlið Eystan Heyg hevur 16 nýggj 

búpláss og verður væntandi handað 26. september. Sambært tíðarætlanini verður flutt 

inn í oktober/november.   

 
3.   Sambýlið Eystan Heyg er nýbygt og er tað Landsverk, sum hevur eftirlit við 

byggingini. Almannamálaráðið hevur ikki fingið kunning um, at soppur er í 

sambýlinum ella at sambýlið  ikki livur upp til ásett krøv frá eitt nú Brunaumsjónini,  

Arbeiðseftirlitinum v.m. Tað er eisini Landsverk, sum hevur eftirlit við øðrum 

sambýlum og í einstøkum førum, hevur soppur verið staðfestur. Tó kann upplýsast , at 

sambýlið við Heyggjar varð umvælt fyri nøkrum árum síðani, og hevur eins og aðrir 

stovnar tørv á vanligum viðlíkahaldi.  

 
4.   Almannaverkið hevur í nógv ár veitt sosialpsykiatriska tænastu. Nógv starvsfólk í 

Almannaverkinum hava tískil upparbeitt eina servitan á sosialpsykiatriska økinum 

gjøgnum drúgvar starvsroyndir og eftirútbúgving. Almannaverkið miðar framhaldandi 

eftir, at veita eina professionella tænastu til tey, ið fáa bútilboð í sosialpsykiatriini.  

 
5.  Á nýggja sambýlinum Eystan Heyg eru 16 nýggjar íbúðir harav 8 av íbúðunum hava 

ein hems.  Byggiskráin, ið var góðkend í mai 2011, hevur lagt upp til, at bygt verður 

eitt øðrvísi sambýli enn tey, sum vit kenna í dag. Tí eru bygdar 2 eindir á 8 búfólk, har  

onnur eindin skal hýsa fólki við lættari sálarsjúku og sum annars eru mobil,  meðan 

hin eindin innrættað soleiðis, at hon í størri mun tekur hædd fyri, at tað kunnu vera 

viðurskifti sum gera, at tørvur er á eini meiri vardari íbúð. 

Valt er at byggja hetta slag av íbúðum fyri ikki at skapa serligar býlingar ella at 

generalisera viðurskiftini hjá fólki við sálarsjúku, og  harafturat skapa serligar karmar 

til tey búfólk, sum í størri mun megna at klára seg sjálvi. 

 
7. Almannamálaráðið kann ikki svara hesum spurningi, men heitir á spyrjaran um at seta 

Karsten Hansen, landsstýrismanni, ið varðar av Psykiatriska Deplinum spurningin. 

Landsstýriskvinnan í almannamálum kann tó upplýsa, at politiski málsetningurin er 

greitt, at fólk ikki skulu hava fastan bústað á Psykiatriska deplinum. Tí hetta er ikki 

nøktandi bústaður. Tað skal eisini gerast greitt, at tað ikki er politiski myndugleikin, 

men ein faklig upptøkunevnd, sum er mannað við umboðum frá Almannaverkinum og 

Psykiatriska deplinum, sum tekur avgerð um, hvør av búfólkunum á Psykiatriska 

Deplinum fær í boði at búgva í hvørjum bústaði. Upptøkunevndin er skipað sambært 

ásetingum í § 7 í kunngerð nr. 2 frá 3. januar 2005 um skipan av sambýlum.  

Landsstýriskvinnan fegnast almikið um, at tað nú verða 16 búpláss fleiri at bjóða út 

og hevur hetta latið upp fyri, at nøkur av teimum, sum eru fastbúgvandi á Psykiatriska 

deplinum hava fingið møguleika at flyta út hesaferð.   

          Almannamálaráðið 22. september 2014 

                                                               Annika Olsen,  

                                                             landsstýriskvinna 


