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Svar 

 

upp á 

 

fyrispurning nr. 31/2018 eftir § 52a í tingskipanini um innlegging av børnum saman við 

vaksnum á Psykiatriska deplinum á Landssjúkrahúsinum frá Kaj Leo Holm Johannesen, 

løgtingsmanni.  

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

1. Er tað rætt, at børn nýliga hava verið innløgd saman við vaksnum á Psykiatriska deplinum á 

Landssjúkrahúsinum? 

2. Hvørji ítøkilig tiltøk eru sett í verk seinastu tíðina ella í 2018, fyri at bøta um umstøðurnar hjá 

børnum á Psykiatriska deplinum á Landssjúkrahúsinum?  

 

Til 1 

Á Psykiatriska deplinum á Landssjúkrahúsinum er bert ein seingjardeild, so tað er framvegis soleiðis, 

at um tørvur er á innleggjan á deplinum, er bert tann eini møguleikin. Landssjúkrahúsið strembar altíð 

eftir, at børn og ung ikki skulu innleggjast. Kemur tað fyri, at neyðugt verður at leggja ung inn, verður 

altíð skipað soleiðis fyri, at tað er eitt starvsfólk burturav, sum er um tann unga. Somuleiðis verður - 

so vítt tað er møguligt og skynsamt fyri viðgerðina - borið soleiðis í bandi, at annað av foreldrunum 

verður lagt inn saman við barninum. 

Í 2018 hava tríggjar innleggingar verið av ungum undir 18 ár. Hin seinasta var ein heilt stutt 

innleggjan í august mánað í sambandi við serligar umstøður. 

Til 2 

Tað verður alla tíðina arbeitt við at seta tiltøk í verk til tess at menna barna- og ungdómspsykiatrisku 

viðgerðartilboðini á Landssjúkrahúsinum. 

 

Í ár er millum annað settur afturat ein serlækni í barna- og ungdómspsykiatri, umframt, at økið er 

uppraðfest við einum sálarfrøðingi og einum sjúkrarøktarfrøðingi. 

Eisini samtykti Løgtingið eina millión krónur til at seta á stovn eitt ambulant dagtilboð til børn og 

ung, sum í størstan mun skal fyribyrgja, at børn verða innløgd. Fyrireikingar eru gjørdar, og 

dagtilboðið er so smátt byrjað í 2018.  



Løgtingsins umboðsmaður kom í juni við frágreiðing um umstøðurnar hjá børnum, sum verða innløgd 

á Psykiatriska depilin á Landssjúkrahúsinum. Eitt av tilmælunum var, at børn ikki skulu verða innløgd 

saman við vaksnum. 

Síðani hevur Landssjúkrahúsið arbeitt við at finna eina loysn, sum kann liva upp til tilmælið frá 

Løgtingsins umboðsmanni og væntandi verður komið undir land við einari loysn nakað skjótt. 

Loysnin fevnir um at víðkað nýskipaða dagtilboðið til eisini at fevna um innleggingar kvøld og nátt. 

Í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019 verður lagt upp fyri at víðka dagtilboðið til børn og ung. 

Leggjast kann afturat, at tá psykiatriin flytur oman í nýggja H-bygningin um eini tvey ár, verða hesar 

avbjóðingar varandi loystar.   
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