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Dagf. 22. oktober 2018 

     HIMR. J. nr. 18/00902-4 

 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

 

 

Svar 

 

upp á 

 

fyrispurning nr. 20/2018 eftir § 52a í tingskipanini um sálarheilsu frá Kristionnu Winther 

Poulsen, løgtingskvinnu.  

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

1. Hvørji tilboð hevur landið í dag til menniskju, sum hava tørv á viðgerð fyri ringa sálarheilsu 

ella fyri sálarsjúku? 

2. Hvussu nógv fólk eru í viðgerð fyri sálarsjúku í Føroyum samanborið við onnur Norðurlond? 

3. Hvussu stórur partur av seingjardøgunum á føroysku sjúkrahúsunum er orsakaður av sálarligari 

líðing? 

4. Hvør viðgerð er á Psykiatriska deplinum umframt medisinska viðgerð? 

5. Hvør er tørvurin á viðgerð fyri sálarliga líðing hjá børnum og ungum? Er hesin tørvur í vøkstri? 

6. Hvørji tilboð eru til ung, sum verða innløgd á Psykiatriska depilin? 

7. Hvussu er akutt-móttøka skipað á Psykiatriska deplinum? 

8. Er talið á fólki, sum fáa viðgerð fyri sálarsjúku, í minking ella í vøkstri? Og ber til at staðfesta 

nakrar orsakir til verandi gongd? 

9. Hvørjir møguleikar eru fyri heilsustarvsfólk at menna fakligu førleikarnar í sambandi við 

arbeiðið við menniskjum við sálarligari líðing? 

10. Er nakað tilboð til avvarðandi hjá menniskjum við sálarligum líðingum ella sálarsjúku? 

 

Til 1 

Menniskju, ið hava tørv á viðgerð fyri sálarligar avbjóðingar, kunnu fáa alment fíggjaða viðgerð frá 

kommunulækna, á Psykiatriska deplinum á Landssjúkrahúsinum ella fáa ískoyti til viðgerð hjá 

privatstarvandi sálarfrøðingi. 

 

Kommunulæknin er fremsta lið í sambandinum við heilsuverkið, og tí hevur kommunulæknin ein 

týðandi leiklut at finna og viðgera sálarligar avbjóðingar. Tá kommunulæknin staðfestir, at talan er 

um sálarligar avbjóðingar, eru ymsir møguleikar fyri viðgerð. Kommunulæknin kann velja at 

viðgera við heilivági, stuðlandi samrøðum og eisini samrøðuterapi.  

 

Kommunulæknin hevur eisini møguleika at ávísa fólki við sálarligum avbjóðingum til  

privatstarvandi sálarfrøðingar ella til Psykiatriska depilin á Landssjúkrahúsinum. 
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Á Psykiatriska deplinum á Landssjúkrahúsinum eru ambulant viðgerðartilboð og seingjardeild til 

fólk, sum verða innløgd. Psykiatriski depilin stendur fyri skipaðum tilboðum í økispsykiatriskum 

høpi, sum umframt heimavitjanir í økjunum eisini hevur viðtaluhølir í læknamiðstøðini við Sandin í 

Klaksvík, í heilsumiðstøðini í Runavík, í hølunum saman við heimatænastuni á Oyri, í 

heilsumiðstøðini í Vágum, í hølum á Sandi, í læknamiðstøðini í Vági og í viðtaluhølum á 

Landssjúkrahúsinum. Eisini er skipað samstarv við Gigni um at kanna og viðgera mammur fyri 

barnsburðartunglyndi.  

 

Harumframt hevur landið tilboð til sálarfrøðiliga hjálp til fólk, sum hava seinárin av kynsligari 

misnýtslu og til fólk, sum hava verið fyri harðskapi í parlagi. 

 

Til 2 

Hvørki Heilsu- og innlendismálaráðið ella Sjúkrahúsverkið kenna til nøkur beinleiðis samanberilig 

hagtøl, sum kunnu svara hesum spurningi. 

 

Til 3 

Í 2017 vóru 12,5% av seingjardøgunum á føroysku sjúkrahúsunum brúktir á Psykiatriska deplinum, 

sí talvu niðanfyri. Gev gætur, at talan er um samlaða føroyska sjúkrahúsverkið, t.v.s. Suðuroyar 

sjúkrahús, Klaksvíkar sjúkrahús og Landssjúkrahúsið. 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Brúktir seingjardagar í føroyska 

sjúkrahúsverkinum 
60.015 60.367 59.697 56.296 57.726 

Tøkir seingjardagar í føroyska 

sjúkrahúsverkinum 
72.112 65.830 64.671 61.956 57.966 

            

Brúktir seingjardagar - á 

Psykiatriska depilinum 
12.294 12.618 10.048 8.412 7.214 

Tøkir seingjardagar - á 

Psykiatriska depilinum 
16.790 16.758 12.735 9.150 6.935 

            

Brúktir seingjardagar á 

Psykiatriska depilinum í mun til 

samlaða talið 

20,5% 20,9% 16,8% 14,9% 12,5% 

Tøkir seingjardagar á 

Psykiatriska depilinum í mun til 

samlaða talið  

23,3% 25,5% 19,7% 14,8% 12,0% 

 

Talið á seingjardøgum á Psykiatriska deplinum er minkað sera nógv seinnu árini, úr 12.618 í 2014 

niður í 7.214 í 2017, sum svarar til eina minking í prosentum úr góðum 20 í 12,5. Hetta hongur 

saman við, at tað samlaða tøka seingjadagatalið á deplinum eisini er minkað nógv.  
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At tøka seingjadagatalið er minkað kemst serliga av, at fleiri fólk, sum fyrr høvdu fastan bústað á 

Psykiatriska deplinum, nú hava fingið aðrar bústaðarmøguleikar. Í 2014 høvdu til dømis 15 fólk við 

sálarligari sjúku fastan bústað á sjúkrahúsinum. Í dag er eingin. 

Minkandi seingjadagatalið á Psykiatriska deplinum er somuleiðis avleiðingin av einari tilvitaðari 

menning, har virksemið í størri mun er skipað sum ambulant. Eisini er økispsykiatrisk tænasta nú 

kring alt landið, sum merkir at hin einstaki í størri mun kann fáa hjálp í nærumhvørvinum.  

 

Til 4 

Á Psykiatriska Deplinum verður dentur lagdur á eina tvørfakliga viðgerð fyri sálarsjúkur. 

  

Heilivágur er ein partur av hesi viðgerð. Harumframt er eitt breitt tilboð av øðrum viðgerðum fyri 

vaksin, sum teir ymisku fakbólkarnir á deplinum skipa fyri. Talan er m.a. um ymsar sálarviðgerðir1, 

sum verða skipaðar antin sum einstaklingaviðgerð ella bólkaviðgerð ella bæði. 

  

Undir innleggjan verður gerandisdagurin skipaður eftir sokallaðum “miljøterapeutiskum reglum”.  

Harumframt er tilboð um psykiatriska fysioterapi2, eins og rørsla og likamligar venjingar eru ein 

partur. Tilboð eru um psykiatriska ergoterapi og førleikametingar, tilboð eru eisini um 

musikkterapeutiska viðgerð og sosiala førleikavenjing. 

 

Til 5 

Tørvurin á viðgerð hjá børnum og ungum hevur verið greitt vaksandi seinastu árini og er framvegis 

stórur. Tað sæst best aftur í talinum á børnum og ungum, sum verða ávíst til kanningar og viðgerð á 

Psykiatriska deplinum.  

 

Tá farið varð undir skipaða barna- og ungdómspsykiatri fyri nøkrum árum síðani varð mett, at talið 

á ávísingum fór at liggja um 80 um árið - samanborið við donsk tøl. Fleiri av seinastu árunum hava 

munandi fleiri børn verið ávíst, okkurt ár tvífalt so nógv – 160, men tvey tey seinastu árini hava 

verið um 130 ávísingar til kanningar og viðgerð á Psykiatriska deplinum. 

 

Til 6 

Børn og ung verða bert innløgd í serligum umstøðum, tá vandi er á ferð. Tað snýr seg serliga um 

ung, sum eru í vanda fyri at taka lívið av sær, tey við álvarsligum etingarólagi og tey, sum eru 

psykotisk. 

 

Viðhvørt er tørvur á innleggingum í longri tíðarskeið, tá tey ungu er so illa fyri, at foreldrini ikki 

hava møguleika fyri taka sær av teimum í neyðugan mun.  

 

Tá ung eru innløgd, verða tey fylgd av ábyrgdarpersóni frá barna- og ungdómspsykiatriska 

toyminum, bæði til greining, men eisini til viðgerð, so sum terapeutiskar samrøður og tvørfakligar 

viðgerðarfundir, saman við foreldrum og teim innløgdu. 

 

Farið er undir at skipa eitt dagtilboð til børn og ung, sum gevur betri møguleikar fyri greining og 

viðgerð, og arbeitt verður í løtuni við eini loysn, so børn og ung ikki verða innløgd saman við 

vaksnum. Í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2018 er játtan sett av til endamálið.  

 

                                                           
1 Eitt nú psykodynamiska viðgerð, kognitiva atferðarterapi, dialektiska atferðarterapi (DAT), PE traumaterapi, 

Acceptance and Comittment Terapi (ACT)   
2 M.a. við viðgerðarhættinum Body Awareness Terapi (BBAT) 
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Til 7 

Akuttar innleggingar verða annaðhvørt gjørdar av læknum á Psykiatriska deplinum í sambandi við 

ambulantar viðtalur og ella umvegis kommunulækna ella læknavaktina. 

 

Móttøkan á deplinum er skipað við innleiðandi samrøðu/kanning. Mett verður um tørvin og um 

innlegging skal verða á opnari ella afturlatnari deild. 

 

Til 8 

Talið á fólki, sum er í viðgerð á Psykiatriska deplinum, hevur verið í vøkstri seinastu árini. Tað er 

ikki staðfest nøkur serlig orsøk til hetta, men ein partur av svarinum er, at tað er størri opinleiki í 

samfelagnum um sálarsjúkur, og tí eru fleiri, sum taka ímóti tilboðnum um ávísingar til viðgerðir. 

Eisini eru dømi um økta tilgongd innan sálarligar trupulleikar, sum áður ikki vórðu viðgjørdir. Eitt 

nú verða fleiri vaksin við ADHD í dag ávíst til kanningar og sett í viðgerð. 

 

Til 9 

Psykiatriski depilin leggur dent á at menna fakligu førleikarnar hjá starvsfólkunum við ymiskum 

átøkum, skeiðum og eftirútbúgvingum. 

 

Lutvíst verður hetta gjørt við átøkum, sum depilin fyriskipar, og lutvíst við at starvsfólk luttaka í 

eftirútbúgvingum, sum verða skipaðar aðrastaðni. Tað verður eisini lagdur dentur á, at starvsfólk á 

deplinum arbeiða við betranararbeiði, sum snýr seg um at arbeiða áhaldandi og miðvíst við at 

menna virksemið á Psykiatriska deplinum til frama fyri sjúklingarnar. 

 

Til 10 

Seinastu árini hevur afturvendandi verið skipað fyri bólkaundirvísing til avvarðandi, ofta bólkað 

eftir sjúkum, t.d. avvarðandi hjá fólki við tunglyndi, psykosu, persónleikaólagi, ADHD og autismu. 

Hesi átøk verða fyriskipað við jøvnum millumbili og ganga yvir nakrar vikur. Talan er um 

undirvísing fyri avvarðandi hjá vaksnum og fyri avvarðandi hjá børnum og ungum. 

  

Á Psykiatriska deplinum er eisini eitt fólk í starvi, sum serligt avvarðandi umboð, sum kann bjóða 

einstaklingasamtalur ella familjusamtalur við avvarðandi. Í sambandi við innleggingar verða tey 

avvarðandi boðin til samtalur, og avvarðandi verða eisini í ávísan mun boðin við til 

ráðleggingarfundir. 

 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 


