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Róa Midjord, forkvinna í Sinnisbata

Eitt álvarsligt evni,
sum hevur brúk fyri rúmd

Útgevari: Sinnisbati, Íslandsvegur 10C, 100 Tórshavn - Tel.: +298 587965 (týs.- og hósdag kl. 10-12)
Heimasíða: www.sinnisbati.fo - Teldupostur: sinnisbati@sinnisbati.fo -  Skrivstovutíð: týs- og hósdag kl. 10-12
- Ábyrgd og lagt til rættis: Skrivstova og nevnd - Nevnd:  Róa Midjord // forkvinna, Marjun J. Hentze //
næstforkvinna, Tummas Thomassen // kassameistari, Anna Malan Jógvansdóttir // skrivari, Súsanna Olsen,
Turid Christophersen og Erla Matras Jensen. Tiltakslimir: Elin Hansen, Gunnhild Persson, Jógvan Thomsen,
Margretha Poulsen og Ragnar Petersen - Prent: Føroyaprent, www.foroyaprent.fo, tlf. +298 314555

Oddagrein

Aftur í ár gevur Sinnisbati eitt
blað út í sambandi við Altjóða
Sálarheilsudagin hin 10. oktober,
eins væl sum vit gjørdu í fjør. 
     Evnini fyri blaðnum í fjør vóru
fjøllbroytt, men í ár hava vit valt
at leggja alt tilfarið eftir altjóða
evninum, sum Altjóða Heilsu-
stovnurin, WHO, hevur valt fyri         
Altjóða Sálarheilsudagin í ár.
Evnið er “sálarlig heilsufremjan
og fyribyrging av sjálvmorði”.
     Hetta er eitt evni, sum kann
tykjast tungt at taka á tungu,
men í Sinnisbata halda vit, at tað
hevur týdning at vísa á hjálp,
sum er at fáa, gransking, søgur
og kunning um sjálvmorð.
   Eingin má og skal standa
einsamallur við sínum tungu
tonkum og koma so djúpt niður,
at sjálvmorð tykist at vera
einasti møguleikin, sum verður
sæð sum útvegur.

stuðlaðu okkara ráðstevnu um
avvarðandi, sum var hildin í
Norðurlandahúsinum í mars. 
 
Í ár er eitt serligt ár, tí júst í ár
kunnu vit hátíðahalda, at Psykia-
triin í Føroyum fyllir 50 ár. Har
er hent ómetaliga nógv uppá tey
50 árini, og vit fegnast um at
psykiatri og sálarheilsu-fremjan
verður alsamt hægri raðfest fyri
hvørt ár. Tað hava vit tørv á, tí
talið av fólki við sálarheilsu-
trupulleikum sær tíanverri bara
út til at vaksa komandi árini. 
Tí mugu vit seta enn meira inn til
upplýsing og fyribyrging. 
 
Við vón, um at tú sum lesari
verður klókari og fær nakað bur-
turúr, vil eg vegna nevndina
ynskja tær góðan lesihug.
 
Róa Midjord, forkvinna
 
 

Vit mugu hava betri karmar at
lofta børnum, ungum og vaks-
num, sum hava sjálvmorðs-
tankar, og helst lofta teimum
áðrenn tankarnir vinda uppá seg.
        Vit hava sum felag roynt eftir
bestu førimuni at snikka eitt blað
saman við tilfari, sum á ein
siðiligan hátt kann varpa ljós á
eitt so eymt evni, sum sjálvmorð
er.
 
Í blaðnum kannst tú eisini lesa
stutt um nøkur av teimum
tingunum, sum Sinnisbati hevur
gjørt seinasti árið, og hvat vit
arbeiða við í løtuni. Eg vil gjarna
takka fyri allan stuðulin, sum vit
hava fingið, eitt nú frá
Klovninum Bubu, sum súklaði
Føroya runt fyri at savna pening
inn til Time Out bólkarnar hjá
Sinnisbata. Eisini vil eg takka
øllum teimum fyritøkunum, sum 

-
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Sondy Simonsen:

EG FEKK 
ONGA HJÁLP

Skrivað hevur Rannvá Dam Í Baianstovu

Eg noyðist at góðtaka, at eg havi
mist nógv ár við sálarsjúku. Hetta
hevði kunnað verið forðað, um eg
hevði fingið ta røttu hjálpina, men
tað fekk eg
ikki, sigur Sondy. 
     Sondy er aktuel við ævisøgu-na
“Ties Ihjel”, har hon skrivar um eitt
lív við happing, einsemi, sálar-
sjúku og kynsligari misnýt-slu.
 
Sondy situr heima og er um at
gera klárt til náttura. Hetta er
ein púra vanligur dagur, eins og
allir aðrir. Men brádliga dettur
heimurin sundur. Sondy klárar
ikki meira og vil ikki longur. Hon
vil bara doyggja. Hon ringir til
mannin, sum er hinumegin á
jørðini og siglir, og sigur, at hann
noyðist at koma heim til hen-
nara og báðar synir-nar. Soleiðis
byrjar langi bardagin hjá Sondy
fram ímóti einum vanligum
gerðandisdegi. 
    Hetta er fyrstu ferð, hon he-
vur fingið eitt slíkt samanbrot,
men hesar kenslurnar eru ikki
nýggjar. 

skiftið var vánaligt,   og einki
bleiv tosað um. Sondy hevði
altíð eina kenslu av, at har var
okkurt galið við sær, og at hon
ikki passaði inn.
    “Vit tosaðu ikki um tingini.
Tað bleiv ongantíð spurt um, hví
eg var kedd, ella um eg hevði
brúk fyri at tosa um tað. Og tað,
sum ikki verður tosað um, er
egintliga ikki til,” sigur Sondy.
Alt gjørdist alsamt verri og
verri, og tá Sondy var átta,
broyttist lívið fyri altíð. Hon
bleiv kynsliga misnýtt av einum
eldri drongi. Atburðurin hjá
Sondy broyttist, og hon bar alt
inni í sær sjálvari, og gjørdist
fámælt. Hon lá inni í kamarinum
og græt hvønn dag, men eingin
spurdi um nakað. 
       Tað var í hesum tíðarskeið-
inum, at hon sum einans tíggju
ára gomul byrjaði at fáa
sjálvmorðstankar. Hetta er
óvanligt, men støðan hjá Sondy
var eisini óvanlig.
      Frírúmið var tó omman. Her
føldi hon seg elskaða og virda, 

Sondy hevur stríðst við avleið-
ingum av happing, einsemi og
kynsligum misbrúki síðani bar-
naárini.
 
TRUPUL BARNAÁR
Sondy er fødd og uppvaksin í
Klaksvík og er nummar tvey av
fýra systkinum. Barnaárini
høvdu nógvar avbjóðingar við
sær, og Sondy bleiv happað øll
árini í fólkaskúlanum. Hon
bardist við at fylgja við í
undirvísingini, og kendi seg úti-
hýsta av felagsskapinum í flok-
kinum. Hóast tey vaksnu á
skúlanum sóu, at tað stóð illa til,
gjørdi eingin nakað. 
     “Hetta vóru nøkur hørð ár”
sigur Sondy.  “Mamma mín var
fleiri ferðir forbí skrivstovuna
hjá skúlastjóranum, at greiða
frá, at eg kláraði meg ikki serliga
væl, og at eg bleiv happað og
argað. Hetta fekk ongar avleið-
ingar.”
    Og hóast mamma Sondy
gjørdi tað, hon kundi, var tað
var eisini trupult heima, har sam
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og omman vísti henni nógvan
kærleika. Sondy er vís í, at tað
er hetta sum helt lív í henni, hesi
árini. "Omma stuðlaði meg altíð
hundrað prosent og elskaði meg
treytaleyst”.
  Men hóast hetta, fortaldi
Sondy ongantíð ommuni um
misbrú-kið, tí hetta var so tabu.
Og tá hon opnaði seg fyri forel-
drunum, var hon biðin um ikki at
siga tað við nakran, ei heldur
ommuna. 
 
MEGNAR AT SIGA FRÁ
Tá Sondy bleiv tólv, megnaði
hon at siga frá sjálv yvirfyri
sínum misnýtara. Familja hen-
nara, og familja misnýtarans
vóru og ferðaðust, og tey eldru
børnini skuldu sova saman í
stovuni. Hetta vil siga, at Sondy
og misnýtarin skuldu sova í
sama rúmi. Men Sondy megnaði
at rýma inn til foreldrini.
      Eina tíð eftir hesa hendingina
samlaði hon sær styrki og
fortaldi mammuni um misnýts-
luna. Tað kravdi nógv mót, men
aftur hesu ferð, bleiv hon avvíst.
    “Eg opnaði meg fyri mammu
mínari, men fekk beinaveg at
vita, at eg mátti ikki siga hetta
við nakran. Hon skuldi fara og
tosa við pápa mín. Hjá okkum
var tað altíð soleiðis, at babba
hevði síðsta orð, og hansara
avgerð í hesum var, at eg mátti
einki siga víðari. Hetta gjørdi, at
mítt misálit á onnur fólk bara
styrktist. “Har sært tú, Sondy.
Tú ert einsamøll og fer altíð at
vera einsamøll. Tú kanst ikki
stóla uppá nakran.”
     Og Sondy er vís í, at tað er
hetta, sum var ein av
orsøkunum til, at hon fekk so
álvarsamar sálarligar trupul-
leikar seinni. At tær kenslurnar
hon gekk inni við ikki blivu
viðgjørdar, og at tað ikki bleiv

høvdu muga selt húsini. Hetta
var einasti tryggi basin, og eg
kundi ikki bjóða børnunum
hetta slagið av óstøðugleika, tá
okkara familja longu hevði so
nógv at stríðast við.” Har var
annars ikki nógv at koma eftir
hjá kommununi. “Eg fekk at vita,
at eg kundi fáa ein tíma av
reingerðingshjálp aðru hvørja
viku. Tað var ikki júst tí hjálpini
eg hevði brúk fyri. Eg hevði brúk
fyri nógv meira; at onkur kundi
vera har og avlasta meg og
hjálpa mær við børnunum. Eg
fortaldi málsviðgerðanum hvus-
su troytt eg var, og til tað
svaraði hon: ‘Jamen, um eg eri
móð, skal eg so eisini ringja og
biðja um hjálp?’”, 
     Har var eingin samkensla.
Har var eingin hjálp at fáa, so
maður Sondy sjúkrameldaði
seg, og var heima í sjey mánaðir
tilsamans og tók sær av henni
og børnunum. 
 
ÍBLÁSTUR TIL BÓKINA
Sondy fekk alskyns slag av
viðgerð í fýra-fimm mánaðir.
Aftaná hetta, mátti hon bíða eitt
og eitt hálvt ár eftir at koma til
sálarfrøðing, tí at bíðitíðin var
so long.  "Eg føldi meg slepta á
fjall hesa tíðina. Tað var
ræðuligt at bíða so leingi. Eg
livdi ein dag í senn. Ein tíma, ein
minutt.” 
    Tað gekk upp og niður hesa
tíðina, men tá sálarliga við-
gerðin kom, gekk tað framá.
Spurd um hvør partur av við-
gerðini var tann týdningar-
miklasti, hevur Sondy einki
einkult svar. “Eg haldi at alt
hjálpti á ymiskar mátar, og til
ymiskar tíðir. T.d. lærdi bólkurin
fyri fólk við angist meg at flyta
míni mørk og at flyta fokus.
Hetta hevur hjálpt ótrúliga væl,
og eg havi fingð nógv ymisk am-

tosað um tað. Hon bleiv tøgd
burtur, og í staðin hópaði alt seg
bara upp innan í. Sum vaksin
fekk hon diagnosurnar angist,
PTSD og tvangstankar. 
 
EINGIN HJÁLP
Tá Sondy sum vaksin breyt
saman, visti hon, at har var bara
eitt at gera. Hon noyddist at
leita sær hjálp. Hetta mátti hon
gera, ikki bara fyri sína egnu
skyld, men eisini fyri børnini.
Hon savnaði sær mót, og fór til
eina akutpsyiatriska skaða-
stovu, har hon búði í Danmark.
Hon fekk at vita, at alt var fult,
men at hon kundi sleppa at sova
úti á gongina. Hin møguleikin
var, at hon undirskrivaði eitt
pappír, har hon lovaði ikki at
gera sjálvmorð. So kundi hon
sleppa heim, og skuldi fáa hjálp
innan tríggjar vikur. 
    “Eg hevði als ikki hug til at
bara liggja úti á gongini, so eg
leyg bara, og skrivaði undir.
Hvat skuldu tey gera um eg
gjørdi sjálvmorð? Drepa meg
umaftur?”
  Seks til átta vikur gingu,
áðrenn Sondy fekk hjálp fá
akut-toyminum, og her gekk
hon so í nakrar mánaðir. Hon
royndi tó eisini at leita sær hjálp
aðrastaðni, eitt nú hjá kom-
mununi, men tað nyttaði lítið.
Hetta var tá maðurin hevði
verið sjúkrameldaður í eina tíð,
men noyddist út at sigla aftur, tí
tey høvdu bert hesa einu
inntøkuna. Kommunan vildi tó
ikki hjálpa, hóast Sondy ikki var
før fyri at taka sær av børnu-
num.
     “Eg fekk at vita, at maðurin
kundi finna sær eitt annað
arbeiði á landi, so hann kundi
taka sær av okkum. Hetta bar tó
ikki til, tí so hevði inntøku-
broytingin verið so stór, at vit 
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boð, eg kann brúka.” 
     Tað hevur tó verið hart hjá
Sondy at fáa tað betri. Fyrstu
tvey-trý árini aftaná   saman-
brotið, gekk Sondy runt við
sjálvmorðstankum.   “Tað er
ótrúliga óbehagiligt at hava
hesar tankarnar. Mann vil liva,
men ikki har mann er akkurát
tá.” Eitt gott sum tó kom
burturúr øllum hesum ringa var,
at Sondy fekk íblástur til bókina
hjá sær. Alt tað hon hevði verið
ígjøgnum skuldi ikki hava verið
fyri einki.
      “Eg vil, at mín søga skal gera,
at fólk síggja hvat tað ger við ein
at blíva misnýtt, happað,
einsemi, og ikki fáa hjálp. Hetta
er nakað, sum er ringt hjá fólki
veruliga at skilja, og ofta trekkja
tey seg. Eg helt, at eg fór at skri-
va hesa bókina, tá eg bleiv
gomul, tí eg vildi ikki útstilla
nakran. Men tað hendir av sær
sjálvum, tá mann skrivar eina
bók.
 
HVAT KUNNU VIT GERA?
Sondy heldur, tað er týdningar-
mikið, at vit gera meira fyri at
hjálpa fólki við sálarsjúku. “Vit
mugu lurta og duga at hyggja
forbí sjúkuna og trupul-
leikarnar. Hvat er tað, hesin
persónurin sigur, og hvat hevur
viðkomandi brúk fyri?”
        Hon veit, at har eru reglur
og mannagongdir, sum mann
noyðist at fylgja, men um mann
ikki kann fáa hjálp, tá man er
sjúkur, nær skal man so hava
hjálp? Hon heldur, tað er
týdningarmikið, at vit megna
at  hjálpa fólki, sum eru rakt av
sálarsjúku, áðrenn trupullei-
karnir gerast ov stórir.  “Eg vóni,
at eg, við míni frágreiðing, kann
vera við til at seta fokus á
sálarsjúku, og hvussu týdnin-
garmikið tað er, at man fær 

hjálp í góðari tíð. Tað fekk eg
ikki, og eg endaði við at blíva
veruliga sjúk. Tað hevði kunnað
verið forðað, men tað bleiv tað
ikki, og tað noyðist eg at
góðtaka. Eg noyðist at góðtaka,
at eg havi mist ótrúliga nógv ár
av mínum lívi. At míni børn hava
manglað mammu sína størsta
partin av teirra uppvøkstri. Eg
føli, tað er mín ábyrgd at greiða
frá søgu mínari. Tað er mín
ábyrgd at upplýsa um, hvussu
galið tað kann ganga, um mann
ikki fær ta røttu hjálpina,
áðrenn ov seint er.” 
  Sondy hevur tikið eina
merkonom útbúgving í leiðslu
og marknaðarføring. Í dag hevur
hon sítt egna virki, har hon
greiðir frá og upplýsur um
sálarsjúku. Hon vónar, at hen-
nara søga kann vera við til at
gera mun. 
    Vilt tú hoyra alla søguna,
kanst tú lesa bókina hjá Sondy
“Ties Ihjel” sum er at fáa í
bókhandlum kring landið. 

Stutt um angist
 
Angist er vanligasta sálarliga órógv í Danmark, og uttan iva eisini í Føroyum
– tó verður hetta sjáldan uppda-gað. Angist er ein heilt vanlig og natúrlig
reaktión, tá ið ein er í vanda, og er við til at bjarga okkum mangan. Men
nøkur fólk, fleir kvinnur enn menn, reagera skjótari og ógvusligari av
hendingum, sum vanliga ikki kalla fram angist. Tað er umráðandi at geva
sær far um hesa angist, tí góð hjálp og viðgerð er at fáa í hesum sam-bandi.
Angisteyðkenni spenna víða og umfata m.a.:
 
Sálarlig eyðkenni kunnu vera alt frá mildari angist, órógv, ræðslu, sansaloysi
og deyðsangist. Fysisk árin, sum hjartabankan, at tað ørar fyri einum, ilt fyri
bringuni, ein fer at ristast, hevur ilt í búkinum og leyst lív, “vanlukkuhugsan”
at okkurt álvarsligt kemur at henda einum sjálvum, ella teimum nærmastu.
Ein skákar sær undan, ella flýggjar undan at vera á einum ávísum stað, ella í
ymiskum støðum, fobier (ræðslusjúka) og aðrar angist typur.
 
Kelda: www.psykiatrifonden.dk
 

"Eg føli, tað er mín
ábyrgd at greiða frá
søgu mínari. Tað er

mín ábyrgd at
upplýsa um, hvussu

galið tað kann
ganga, um mann
ikki fær ta røttu

hjálpina, áðrenn ov
seint er"



Anna Malan Jógvansdóttir  // “Psykosudrotningin sigur frá”
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“Ímynda tær, um tað hevði
eydnast mær at taka lívið av
mær tá!?" segði ein ung kvinna
einaferð við meg …..”So hevði eg
ikki verið her í dag” helt hon
fram.... “So hevði eg ikki kunnað
upplivað, at vónloysið minkaði,
og gleðin við lívinum aftur slapp
framat. So hevði eg ongantíð
sloppið at uppliva, at tað, sum eg
tá sá, sum tann einasti vegurin út
úr sálarpínuni – at taka lívið av
mær – ikki var tann einasti
vegurin, men at har funnust aðrir
góðir vegir”.
   Hesi orðini eigur ein ung
kvinna, sum í langa tíð stríddist
við sjálvmorðstankar og sjálv-
skaðandi atburð, men eftir
tógvið stríð megnaði at basa
sjálvmorðstonkunum.
     Og nú Altjóða Sálarheilsu-
dagurin 2019 hevur sett
sjóneykuna á sjálvmorð, hava vit
hvør sær ein givnan møguleika
at seta okkum niður eina løtu og
grunda um fyribrygdið.
      Eitt fyribrygdi, sum er sera
samansett og á nógvan hátt
torskilt. Og hóast tað hevur
verið væl lýst og greinað í bæði
bókmentum, list og vísind, er tað
á nógvan hátt eitt fyribrygdi,
sum enn er merkt av tøgn og
mýtum. Vit ræðast kanska at
tosa um tað. Vit eru kanska
bangin fyri, at um vit spyrja til
sjálvmorðstankar, so kann tað
føra við sær, at onkur veruliga
fer at føra tankarnar út í lívið?
Ella kanska eru vit bangin fyri, at
um vit spyrja inn til sjálvmorð, so 

Tóra Petersen, PhD og løggildigur sálarfrøðingur:

TÁ GLEÐIN VIÐ LÍVINUM
AFTUR SLEPPUR FRAMAT
VIÐ SAMSTARVI, SERKØNARI VITAN OG STUÐLI BER TAÐ TIL

gera vit, at viðkomandi fer at
hugsað um at taka lívið av sær,
hóast hann ella hon ikki hevði
tankarnar áðrenn. Tað er onki
løgið í, at tankarnir eru nógvir og
ótryggleikin somuleiðis, tí sjálv-
morð er møguliga eitt tað mest
álvarsama menniskjaliga fyri-
brygdið, sum er. Og júst tí, er tað
av alstórum týdningi, at vit eisini
her í Føroyum nýta Altjóða
Sálarheilsudagin 2019, sum eitt
høvi at gera nakað við tað. At vit
nýta høvið at minka um tøgnina
og jarða nakrar av mýtunum,
sum forða fyri, at fleiri skjótari
sleppa at uppliva, at gleðin við
lívinum aftur sleppur framat,
eins og unga kvinnan.
         Vit ræðast kanska at tosa
um tað. Vit eru kanska bangin
fyri, at um vit spyrja til
sjálvmorðs-tankar, so kann tað
føra við sær, at onkur veruliga
fer at føra tan-karnar út í lívið? 
 
SJÁLVMORÐ OG SJÁLV-
MORÐSTANKAR ER
VERULEIKI
Kennir tú nakran, sum hevur
tikið lívið av sær ella hevur
fortalt tær um sínar sjálv-
morðstankar? Ella hevur tú
kanska sjálv ella sjálvur havt
sjálvmorðsroyndir ella tankar
um at taka lívið av tær? So er tú
ikki einsamøll ella einsamallur. 
     Alheims Heilsustovnurin
WHO metir, at umleið 800.000
menniskju runt í heiminum
doyggja hvørt ár orsaka av
sjálvmorði. Mett verður eisini at 

at fyri hvønn einstakan av
teimum, sum taka lívið av sær,
eru fleiri enn 20 menniskju sum
hava roynt at taka lívið av sær. Í
altjóða høpi, metir WHO
harafturat, at minst seks
menniskju verða beinleiðis hart
rakt, tá eitt menniskja letur lív
vegna sjálvmorð. Og møguligt er,
at hetta talið er væl hægri her í
Føroyum, tá hugsað verður um,
at vit á nógvan hátt hava fleiri
relatiónir við hvønn annan. So
hóast sjálvmorð, sjálvmorðs-
royndir og tankar eru lutfalsliga
nógv merkt av tøgn, so er hetta
ein altjóða avbjóðing, hvørt
menniskjaligu, sosialu og fíg-
gjarligu fylgjur sambært WHO
eru markleysar.
 
....EISINI Í FØROYUM
Tíbetur kunnu vit gleðast um, at
lutfalsliga stórur partur av
føroyingum hava góða
sálarheilsu, og at hetta er
galdandi fyri føroyingar í øllum
aldri. Tó er ein partur av
føroyingum, sum ikki hava góða
sálarheilsu. 
         Sambært skrásetingum hjá
Hagstovu Føroya fyri tíðar-
skeiðið 2007 til 2017, vóru
millum ongin og sjey føroyingar í
aldrinum 10-79 ár árliga sum
vóru skrásett at hava latið lív
fyri egnari hond ella framt eina
sjálvmorðsroynd. Men hyggja vit
at tølum frá føroyskari grans-
king og kanningum, verða tølini
fyri sjálvmorðsroyndum og
tankum nakað hægri. 
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Sambært tølum frá Fólkaheilsu-
ráðnum, eru sjálvsmorðsroyndir
og -tankar um sjálvmorð og
sjálv-skaða ikki so óvanligt
millum føroyskan ungdóm.
Fólkaheilsuráðið vísur í kanning,
at umleið ein triðingur av teim
17-18 ára gomlu søgdu, at tey
høvdu hugsað um at skaða seg
sjálvi. Hetta eru tøl sum
samsvara við tøl frá kanningum,
sum Deildin fyri Arbeiðs- og
Almannaheilsu og Fólkaheilsu-
ráðið hava gjørt millum føroys-
kar 9. floks næmingar í 2003,
2007 og 2011.
    Kanningin frá 2011 vísti, at
umleið 8 % av 9. floks næ-
mingunum høvdu roynt at taka
lívið av sær minst eina ferð og
Fólkaheilsuráðið mælti tí til, at
dentur varð lagdur á at fremja
sálarligu heilsuna hjá føroyskum
ungdómi. 
 
.HVUSSU KUNNU VIT RØKKA
OG HJÁLPA TEIMUM?
Hóast tølini fyri hvussu stórur
partur av føroyskum ungdómi
hevur sjálvmorðsroyndir sam-
svara væl við tølini fyri ung í
restini av Europa og USA, so eru
tað als ikki øll hesi ungu, sum
sambært kanningini hjá Deildini
fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu
og Fólkaheilsuráðnum komu í
samband við almenna heilsu-
verkið eftir eina tílíka sjálvmorð-
sroynd. Hvussu skulu vit skilja
tað? Kann tað vera, at tøgnin og
mýturnar, sum enn hava nakað
av valdi innan økið, gera, at tey
ungu standa einsamøll við
avbjóðingunum? Kann tað vera,
at tey megna at basa sjálv-
morðstonkunum sjálvi, heldur
enn at søkja sær hjálp? Ella kann
tað vera, at verandi tilboð ikki
eru nøktandi, ella at tey av
ymiskum orsøkum ikki røkka
teim ungu, og at tey ungu tí sjálvi
 

stríðast við sjálvmorðs-tankar í
óneyðuga langa tíð? Svarið er
ivaleyst samansett.
     Í fyrrnevndu kanning av 9.
floks næmingum frá 2011
svaraðu umleið helvtin av
teimum 8 %, sum høvdu roynt at
taka lívið av sær, at tey høvdu
havt brúk fyri viðgerð frá lækna
ella sjúkra-røktarfrøðingi aftaná
sjálv-morðsroyndina. Spurt varð
tó ikki til, hvørt tey høvdu havt
brúk fyri ella høvdu fingið aðra
viðgerð, hjálp ella stuðul í
samband við sjálvmorðs-
royndina, sum til dømis viðgerð
frá sálarfrøðingi, høvdu verið
ísamband við ráðgevandi tilboð
ella onnur viðgerðartilboð av
ymiskum slag. Tí vita vit ikki, um
hesi ungu hava bast sjálvmorðs-
tonkunum sjálvi, ella hvat hevur
gjørt, at tey koma ígjøgnum eina
svára tíð í lívinum.
         Í Europa er sjálvmorð millum
fimm tær fremstu orsøkirnar til
at ung í aldrinum 15 til 29 ár lata
lív og tó tað er torført at siga
nakað einfalt um, hví summi
menniskju stríðast við tankar um
og royndir við at taka lívið av
sær og kanska enda við at gera
tað, meðan onnur í líknandi
støðum ikki gera tað, so vita vit
gjøgnum gransking nakað.
         Altjóða gransking týður upp
á, at ymisk viðurskifti økja um
vanda fyri sjálvmorði. Hetta eru
viðurskifti sum ring sálarheilsa,
rúsevnismisbrúk og tyngjandi
psykososialar hendingar.
      Tá vit kannaðu føroyskar 8.
floks næmingar fingu vit eitt
størri innlit í, hvat eyðkendi tey
føroysku ungu, sum høvdu
sjálvmorðsroyndir. 687 næmin-
gar í aldrinum 14 til 15 ár
svaraðu upp á ymiskar spur-
ningar og tað vísti seg, at 90 % av
teimum ikki høvdu sjálvmorðs-
royndir.

Hinvegin vóru umleið 70 ung í
árganginum, sum høvdu havt
sjálvmorðsroyndir, harav umleið
ein triðingur vóru dreingir. Tá vit
hugdu nærri at, hvat eyðkendi
hesi ungu, sóu vit, at umleið
helvtin av teimum høvdu
eyðkennir upp á sálarliga
óheilsu, sum ótta, tunglyndi og
sálarløst, og at tey boðaðu frá
tyngjandi umstøðum sum harð-
skapi og happing.Hin helvtin
boðaði frá fleiri eyðkennum upp
á sálarliga óheilsu, sum ótta,
tunglyndi og sálarløst, umframt
høvdu fleiri tyngjandi umstøður,
sum kynsligan og kropsligan
ágang, umframt annan harðskap,
hóttanir um harðskap, happing,
álvarsliga sjúku og umsorganar-
trot.
       Tað, sum hinvegin eyðkendi
tey, sum ikki boðaðu frá sjálv-
morðsroyndum, var, at tey
høvdu trygg og stuðlandi vaksin
um seg, og serliga 
genturnar 
upplivdu, at 
fólk generelt 
vóru til at heita 
á og vóru stuðlandi, 
og vóru har, tá teimum 
tørvaði onkran at 
tosa við.

Tóra Petersen
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Eitt lív heilt uttan mótgongd og
tyngjandi hendin-gar er ivaleyst
ikki gjørligt. Flest okkara uppliva
tíðarskeið í lívinum, har vit eru
merkt av ótryggleika, vantandi
stuðli og ringari sálarheilsu. Men
tað eru tyngjandi hendingar, sum
kunnu og eiga at fyribyrgjast,
sum til dømis happing, harðs-
kapur, ágangur og umsorg-
anartrot. Og henda ábyrgd liggur
bæði hjá tí einstaka og hjá
samfelagnum sum heild. Vit –
bæði einstaklingar og samfelag –
kunnu gera nógv meira fyri at
økja um tryggleika, stuðul og
betra um sálarheilsuna. Men vit
mugu ikki gloyma, at góð
sálarheilsa ikki merkir, at vit
ongantíð kenna okkum vónleys,
kedd, ill, orkuleys, ráðaleys ella
óttafull. Hetta eru vanligar
kenslur, sum eru knýttar at tí at
vera menniskja. Tó er tað, tá
hesar kenlsur og tær gerðir
tengdar at teimum, sum til dømis
sjálvmorðsroyndir, taka yvir og
forða okkum í at virka og
mennast, at vit kunnu tosa um
sálarliga óheilsu. 
          WHO metir, at sálarheilsu-
trupulleikar um nøkur ár verða
ein tann størsta og dýrasta
avbjóðingin hjá altjóða samfelag-
num. Og nógv týður upp á, at
Føroyum tørva fleiri væl
atkomulig tilboð um viðgerð og
ráðgeving í mun til eitt nú
sálarliga óheilsu og sjálvmorðs-
tankar.
     Hevði Altjóða Sálarheilsu-
dagurin 2019 kunnað gjørt, at vit
teptu tøgnina eitt sindur og
settu kritiskar spurningar til
nakrar av teim mýtunum, sum
eru kring sjálvmorð og
sjálvmorðstankar, kundi tað
verði, at tey, sum eru komin
gjøgnum tungar tíðir í lívinum,
eisini kundu sloppið framat og
hjálpt serfrøðini og avger-
ðartakarum í arbeiðnum fyri at
styrkja og betra verandi tilboð.

Og ikki minst seta í verk nýggj
tiltøk, sum gransking og royndir
aðra staðni í heimi, hava víst
fremja sálarheilsu. Og harvið
verða við til at minka um talið av
føroyingum sum stríðast við
sálarliga óheilsu og sjálvmorðs-
tankar.
          Sæð í ljósinum av, at sálarlig
óheilsa og sjálvmorð hanga tætt
saman, so er av alstórum
týdningi, at føroyska samfelagið
ger væl meira fyri at skapa
karmar, sum ikki skapa sálarliga
óheilsu, men menna og varveita
sálarligari heilsu. Nógv góð boð
um hvussu hetta kann gerast, 
 eru lýst í Heildarætlanini fyri
sálarliga heilsu í Føroyum. 
       Tað er mín vón, at politiska
skipanin fer at uppraðfesta økið,
tí vantandi sálarlig heilsa skapar
ikki bara trega, vantandi lívshug
og virkisføri hjá tí einstaka
føroyinginum, men skapar eisini
fíggjarligar útreiðslur, sum
kundu verið lægri. 

Orsøkirnar til, at sálarlig óheilsa
støðugt er vaksandi, eru fleiri og
á nógvan hátt torgreiddar.
Somuleiðis setur okkara á
nógvan hátt framkomna
samfelag øðrvísi krøv til
menniskjað enn fyri 50 árum
síðan. Tørvur er tí á, at
samfelagið uppraðfestir fyribyr-
ging av sálarligari óheilsu.
Tørvur er á, at samfelagið
uppraðfestir skipan og sam-
skipan av at savna inn tøl og
fakta um viðurskifti, sum eru
tengd at sálarligari heilsu,
soleiðis at millum annað mýtur
kunnu jarðast og tiltøk kunnu
byggja á fakta, heldur enn
varhuga og gitan. At enda er tað
alneyðugt, at Føroyar hava
dirvið at raðfesta og seta á stovn
tiltøk, sum kunnu prógvast hava
gagnligan virkan og ikki bara
tiltøk, sum kunnu væntast geva
flest politiskar stemmur til
komandi kommunu ella løgtings-
val.
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Barnabati

Tú & Eg Ráðgevingin hjá Barnabata hevur seinastu árini fingið fleiri og fleiri
áheitanir frá børnum og ungum, ið hava sjálvmorðtankar. Hetta er ein sera
ørkymlandi vøkstur, ið greitt vísur okkum, at nógv børn og ung hava sálarligar
trupulleikar.
 
Tað eru sterkar ábendingar um, at tey børn, ið venda sær til Barnabata við
slíkum tonkum, hava trupulleikar við sínum sosialu sambondum og relatiónum.
Børnin tosa ofta um einsemi, at tey føla seg uttanfyri og um happing. Umframt
hetta er kenslan av tunglyndi eisini ein felagsnevnari.
 
Hóast Tú & Eg Ráðgevingin er anonym, so merkist, at tey flestu veruliga hava
samlað sær mót, til at seta seg í samband við okkum.
 
TTá ið vit fáa slíkar samrøður, er tað sera umráðandi at lurta 
væl, og geva sær góðar stundir. Vit fáa varhugan av, at fleiri 
teirra hava bíðað leingi við at tosa um hesar kenslur og tan-
kar, og tí er tolsemi, umsorgan og virðing sera umráðandi. 
Sum ráðgevi er tað eisini av stórum týdningi, at ein ikki 
gongur út frá, at ein hevur skilt viðkomandi eftir at 
hava tosað saman eina løtu, tí hetta kann føra til 
óbúnar niðurstøður og kann føra við sær, at við-
komandi følir, at ein als ikki skilur støðuna. Tá ið
 eitt barn ella ein unglingi hevur sterkar sálarligar
kenslur, nyttar sjáldan at brúka skynsamar grund-
gevingar. Tá ið barnið fær kensluna av, at ráðgevin 
skilur teirra støðu, er tað harafturímóti sannlíkt, at tann
 

Barnabati:

FLEIRI ÁHEITANIR FRÁ
BØRNUM OG UNGUM VIÐ
SJÁLVMORÐSTONKUM
Skrivað hevur Djóni Eidisgaard, aðalskrivari í Barnabata

Av tí at ráðgevingin er anonym, er umráðandi at leita eftir persónum, ið tann ið leitar sær hjálp, kennir seg
tryggan við, og torir at tosa við um sínar kenslur. Endamálið er eisini at stimbra og menna tey til at seta seg í
samband við rættar og viðkomandi eindir, eitt nú kommunulækna ella barna- og ungdómspsykiatriina. Tá vit
kenna, at samrøðan er um at verða liðug, gera vit avtalur við viðkomandi um, at vit fegin vilja hoyra frá teimum
dagin eftir, og tað kemur ofta fyri, at vit hoyra frá teimum aftur. Sum ráðgevi kann tað verða sera torført eftir
eina samrøðu, bæði tí ein ikki veit hvør viðkomandi er, ella hvat hendir eftir, at samrøðan er liðug. Men nógv
børn og ung, ið hava vent sær til Tú & Eg ráðgevingina við sjálvmorðtankum, hava vent sær aftur seinni, og
takka fyri, at vit tóku okkum stundir til at lurta eftir teimum, og góvu teimum góða og, møguliga í summum
førum, lívsneyðuga hjálp.

kensluliga trongstøðan batnar eitt sindur, og ger, at tey í størri mun megna at tosa um sína støðu. Tað er sjálv-
morðsfyribyrgjandi í sær sjálvum, at barnið fær kensluna av, at ein skilur støðuna, og at onkur  hevur empati
fyri teirra trongu kensluligu støðu. Ráðgevin skal ikki ásanna tær møguligu sjálvmorðsætlanirnar, men ásanna
yvir fyri viðkomandi, at ein hevur sæð og hoyrt kensluna av eitt nú vónloysi, og fáa tey at kenna, at hetta stigið
tey júst hava tikið, er tað rætta.

Til ber at fáa meira kunning á
www.barnabati.fo
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Jórunn Davidsen:

SISU VAR VEGURIN
BURTURÚR DJÚPUM
TUNGLYNDI
Skrivað hevur Turid Christophersen

Hvat er tað, sum ger, at fólk
kunnu koma fyri seg eftir
tunglyndi? Umleið 3-5% av
fólkinum um okkara leiðir fáa
sálarsjúkuna tunglyndi. Viðgerð
fyri tunglyndi er oftast ein
blanding av kognitivari viðgerð
og heilivági. Søgan um Jórunn
vísur okkum, hvussu ein mynd av
hundahvølpum setti gongd í
vegin úr aftur tunglyndi. 
    Jórunn er 18 ára gomul, hon
gongur í 2.g á student og býr á
næmingaheiminum. Hon hevur
familju og vinfólk. Alt sær út til
at ganga væl. Hon setur hørð
krøv til sín sjálvs í skúlanum, tá
dagarnir byrja at gerast tyngri.   
   Jórunn fer upp um morgunin,
men hon er móð, hon hevur ilt í
kroppinum. Hon setur seg við
telduna at gera skúlating, men
tímarnir ganga og onki kemur
burturúr. Hon situr og starir at
blinkandi músini á telduskíg-
gjanum. Hon skilur ikki, hví hon
ikki klárar at gera síni skúlating
og hon klárar ikki at savna seg
um at lesa ella skriva uppgávur.
Sum skúlaárið gongur og trýstið
økist verður Jórunn støðugt
meiri strongd. Jórunn ynskir at
klára seg væl í skúlanum, hon
krevur av sær sjálvari, at hon
eisini klárar seg væl, eins og hon
sær, at øll onnur klára seg væl og
megna 2.g. Hon kemur fram til,
at tá hon ikki klárar seg væl, so
má hon verða býtt. 
     Tá Jórunn megnar at lata eina
uppgávu inn, undirskrivar hon
hana við ólesiligari skráskrift:

“Jórunn býtt”, heldur enn Jórunn
Davidsen.
 

“Eg undirskrivaði meg
Jórunn býtt” 

 
Tá vinfólkini spyrja, um hon
kemur við teimum út, sigur hon
nei, hon orkar ikki, ella svarar
hon teimum ikki. Tá tey spyrja
hana, hvat er galið sigur hon
onki. Hon avvísir tey stillisliga,
og tá ein tíð er fráliðin, er tað
ongin sum spyr longur. Dagarnir
ganga við, at hon situr inni og
hugsar. Hon fortelur sær sjálvari,
at hon er býtt og, at hon hevur
uppiborið at sita soleiðis. Seina-
stu dagarnar á næmingheim-
inum læsir Jórunn seg inni, hon
vil ikki lova nøkrum inn og hon
kemur heldur ikki út. Hon gevst
at eta og sova.
 

“Eg helt ikki eg hevði
uppiborið at fáa mat

ella svøvn”
 
Jórunn kemur í samband við ein
lestrarvegleiðara, sum sendur
hana til lækna og hon verður
innløgd á psykiatrisku deild.
Jórunn er nú so illa fyri, at hon
hevur næstan onki hár eftir á
høvdinum. Hon veit ikki, hvussu
leingi hon hvørki hevur etið ella
sovið og tankarnir mala í høv-
dinum. Á sjúkrahúsinum gera tey
tað, tey kunnu fyri Jórunn. Hon
fær viðgerð við samrøðum, heili-

vág og ECT. Jórunn hevur ikki
álit á starvsfólkinum á sjúkra-
húsinum, hon trýr teimum ikki,
tá tey siga, at hon er sjúk Hon er
enn stýrd av tonkum frá eini
sjúku, hon ikki hevur ræði á. Hon
heldur, at alt tosið um sálarsjúku
er bara ein umbering fyri, at hon
í veruleikanum bara er býtt. 
      Jórunn er sannførd um, at hon
skal aftur í skúla. Hon hevur
telduna hjá sær og fylgir væl við
skúlagongdini. Sjálvt eftir at hon 
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er givin í skúlanum, fylgir hon
við. Tá klokkan verður 11.15
hugsar hon um, hvat man vera til
døgurða á skúlanum í dag. 
   Jórunn missir mótið og
ímyndar sær, at antin kemur hon
at liva restina av lívinum á
psykiatrisku deild ella tekur hon
lívið av sær. Jórunn setur seg at
skriva brøv til familjuna, har hon
sigur teimum farvæl, hon er
kedd, men hennara hugsan er, at
hon er ein byrða fyri familjuna, 

og at sjálvt um tey fara at verða
kedd av, at hon ikki er til longur,
so verður tað betur fyri tey, at
hon ikki er har.
 

“Fyri meg var tað ikki
ein spurningur um eg

fór at taka lívið av mær,
men nær”

 
Jórunn ferðast inn og út av
sjúkrahúsinum og samanlagt er
hon innløgd í næstan 2 ár. Ein
dagin, hon situr við telefonini á
sosialu miðlunum, sær hon eina
mynd av nøkrum fittum hunda-
hvølpum. Jórunn verður púra
yvirtikin kensluliga. Ikki tí, at
kenslurnar eru so ovurhonds
stórar; tað er bert ein lítil neisti,
sum verður tendraður í henni,
men hetta eru tær fyrstu
positivu kenslurnar, hon hevur
havt í langa tíð, og tað er stórt.
Hendan myndin av hvølpunum
fyllir so nógv hjá henni, at hon
næsta dagin má fortelja
stuðlinum, Maju, um myndina.
Jórunn hevði ikki ætlað at sagt
nakað fyri Maju um hvølparnar.
        Hon væntaði, at Maja fór at
svara fornuftugt aftur og tosa
um, at hetta var kanska ikki
rætta løtan at tosa um at fáa sær
hund, men Maja sær neistan í
eygunum á Jórunn, og hon tekur
kjansin. Maja svarar Jórunn
aftur, 
 

“Jamen Jórunn, tú skalt
hava ein hund”

 
Í dag hevur Jórunn hundin Sisu.
Hon er frísk og er byrjað at
leggja ætlanir fyri framtíðina.
Vegurin burtur úr tunglyndinum
er langur. Bara tað, at taka upp-
vaskið kann verða ein avbjóðing.
Tað er sum um, tú skalt læra at
liva av nýggjum. Dagarnir eru 

ymiskir, summir eru betri enn
aðrir, men Sisu er við mær
allastaðni, sigur Jórunn. Vit eru
altíð saman, hann hjálpir mær
við mínum ótta. Hann hjálpir
mær at koma út at ganga túrar, tí
eg má upp við honum, eisini teir
tungu dagarnar. Teir tungu
dagarnar fær hann meg út úr
mínum egna høvdi. Hann ger
kanska okkurt óvæntað, okkurt
stuttligt og onkuntíð kemur
hann bara og setur seg hjá mær.
      Eg havi gott samband við
mína familju og eg havi fingið
samband aftur við míni vinfólk.
Eg havi møtt nýggjum vinfólkum
og havi fingið ein vinaskara. Tað
eru serliga onnur fólk, sum skilja
sálarsjúku og skilja, at eg ikki
altíð havi so nógv yvirskot. Tað
kann jú vera torført hjá øðrum at
skilja, sum ikki kenna til tað. Nú
dugi eg at flyta tankarnar, og eg
tosi gott um meg sjálva, við meg
sjálva. Tað dugdi eg ikki áðrenn,
men havi lært tað nú.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fyri Jórunn var tað ein mynd av
nøkrum hundahvølpum, sum
kveikti ein neista í henni, og gav
henni mót uppá lívið, ein stuðul,
sum dugdi at síggja týdning av
neistanum hjá Jórunn og tók
tjansin og leyp í tað, við at stuðla
henni beinanvegin og siga “tú
skalt hava ein hund”. Saman
hava tær skapt umstøðurnar
run-dan um Jórunn, soleiðis, at
hon hevur fingið ta hjálpina hon
hevur brúk fyri. Fyrst og fremst,
hundin, Sisu, og síðan viðgerð av
ymiskum slag.

Mynd: Privat mynd

“Sisu bleiv mín
motivasjón. Eg trúgvi,
at man skal finna tað,
sum tendrar handan

neistan hjá fólki, fyri at
hjálpa teimum”
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Tekstur frá dulnevndum persóni

Tekstur frá
dulnevndum persóni

Eg ringlaði. Búkvøddarnir spentu
seg saman. Hvør eftir annan
lendu terningarnir á hvør sínum
sekstali. Vit báðar kikkaðu eftir
ondini; eg trúði ikki tí, eg sá.
   “Oh my GAD, hatta havi eg
ongantíð prøvað fyrr, og so við
seksum eisini! EITT kast!
Whaat?” Eg var ovfarin, bilsin. Eg
brast útúr at flenna; flenti og
flenti. Randi segði einki, men hon
flenti eisini. Eftir yatzyspæl
nummar ein og tjúgu í dag, fór
hetta helst at vera hæddar-
punktið á degnum hjá okkum
báðum.   Hvørgin okkara hevði
nakrantíð fyrr í lívinum megnað
at fingið yatzy við einum kasti –
og so við seks terningum aftrat.
  Eg hugdi at stóru hvítu
klokkuni, sum tikkaði á veg-
ginum. Klokkan júst farin av
tvey, so drekkamuðurin var í
gerð. Eg hevði ongantíð í lívinum
havt so góðan matarlyst sum nú,
tí eg tók nógv quetiapine og ofta
fleiri zyprexa aftrat. Heili-
vágarnir góvu mær ein ovur-
stóran matarlyst, so eg kveylaði
alt í meg, sum lá á einum tallerki
framman fyri mær.
       Eg sá ein riðil av brotbreyðum
sveima framman fyri mær. Hvørt
teirra hevði eitt tjúkt lag av
smøri, tvær flísar av osti og nógv
súltutoy. Eg fór at royna at halda
meg til tvey brotbreyð hesa ferð,
so eg ikki tók uppá. Ikki tað, eg
kundi nokk eta tað, eg vildi,
uttan at nakað            stórvegis
kom upp á meg. 

Tó var best at vera varin, tí eg
vildi heldur ikki fáa blóðtøpp ov
tíðliga, um tað nakrantíð skuldi
hent seg, at eg bleiv omma. Ein
fitt omma, sum svav við rullum í
hárinum og gav ommubørnunum
rullukøku til morgunmat. 
     Eg var flóv av at vera so svong,
men tað bar mestsum ikki til at
steðga við at eta. Svongdin var
líka ógvuslig allan dagin. Um eg
sat, um eg lá, um eg stóð uppi,
um eg gekk, um eg rann og um eg
hugdi eftir sjónvarpi, hvepti
búkurin seg saman og rumblaði.
   Hendan dagin hevði eg etið
tríggjar tallerkar av havragreyti
við kanelsukri, eina kiwi, og eina
banan til morgunmat. Til døgur-
ða át eg ein rokaðan tallerk av
salati og 2 rokaðar tallerkar av
stroganofi og eplamosi. Eg hevði
sitið niðri allan dagin, men
kortini kendist tað, sum eg hevði
verið og runnið fimm kilometrar
um morgunin, gloymt at etið
morgunmat og bara etið eitt lítið
sindur av døgurða. Vøddarnir
kendust ússaligir, og eg var
vorðin móð í ørmunum av at
ringla so ofta. “Tú eigur,” segði
Randi og brosaði við sínum heitu,
dimmbláu eygum. Eygnalokini
hingu, og hon var blá undir
eygunum.
   Eg hvakk við. Eg hevði ikki
varnast, at eg sat burturi í øðrum
tonkum. Eg ringlaði tríggjar
ferðir og fekk eitt hús við fullum
stigatalið. Ikki eiti á, sum hetta
spælið gekk væl! 

Eg helt ikki, tað nakrantíð 
hevði gingið so væl hjá mær. 
     “Skulu vit spæla hetta spælið
liðugt og so hava pausu? Eg haldi,
at millummálin kemur skjótt,”
segði Randi. 
      Eg nikkaði. Eg skilti. Skilti tað
á eygum hennara. Røddirnar
vóru í so ringar hjá henni hesa
vikuna. Tá vit spældu, bleiv hon
við at venda sær og hyggja
ilskliga at onkrum, eg ikki sá. 
   Nú hvakk hon aftur við og
vendi sær til høgru. Eg hugdi. Eg
sá einki, og tað var eisini púra
kvirt. 
“Var okkurt?”
   Hon hugdi niður, og bleiku
hendurnar spentu seg saman á
hvíta borðinum. 
      “Ja ... Tey fortelja mær, hvussu
ljót eg eri, og at eg ikki havi
uppiborið at sita her saman við
tær, at eg burdi doyð og at eg
hevði gott av at kukka í buks í
morgun. Mínar røddir eru
stereotypiskar, akkurát sum tær
í filmum, men tá tað so hendir í
veruleikanum, er tað ikki so
stuttligt longur. Fokk, eg orki ikki
hetta lortið, havi verið í tí í fleiri
ár...”
     Eg fekk ilt í búkin, føldi tárini
trýsta seg fram í tárakertlunum.
Mintist, hvussu tað var at hoyra
sovorðið allan dagin. Fekk hug at
fevna hana, men visti, at eg ikki
kundi. Hon fór at flyta seg
undan. Eg hevði roynt tað eina-
ferð fyrr, og hon segði “Mammu-
beiggi mín”. Neyðars genta. 
   “Tað kann ikki vera lætt at
hoyra hatta allatíðina? Er tað
altíð soleiðis hjá tær? Hvussu
gert tú so?” spurdi eg varliga.
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Tekstur frá dulnevndum persóni

Eg teskaði, so eingin skuldi hoyra
tað og lat, sum eg ikki kendi til at
hava tað so øðiliga ringt. Vildi
ikki tyngja hana við mínum
byrðum. Hevði enn ikki sagt
henni, hvat bagdi mær, hóast eg
hevði eina hóming av, at hon
visti nógv meira, enn eg hevði
sagt. 
   Eg tók kjansin, rætti meg
varisliga frameftir og tók í hond
hennara. Hon var heit og hálvvát
av sveitta.
     “Nei, har er einki at gera. Eg
haldi ikki, at heilivágurin riggar
ordiliga. Hann ger bara, at eg
verði sløvari, so eg sovi helvtina
av degnum. Tá fái eg ikki tíð at
hugsa so langt, at eg geri nakað
býtt ...
Hon suffaði. “Skulu vit spæla
víðari?” spurdi hon. 
       Eitt tár hevði sníkt seg fram í
vinstra eygnakróki hennara. Hon
kroysti hondina á mær so fast, at
eg næstan fekk ilt og slepti henni
síðani. 
“Ja!”
Eg tók hendurnar til mín og rætti
meg upp. Eygu míni um-
skapaðust til smalar rivur, og eg 
brosaði. Eg bíðaði, meðan ternin-
garnir bóltaðu runt í ringliíla-
tinum.
       Eg var bara glað um, at Randi
var sloppin yvirum á ta opnu
deildina til mín eina løtu – eina
evarska lítla løtu – at spæla
yatzy. Hon var enn á deild 2,
einari afturlatnari deild, so hon
slapp ikki  serliga nógv.

Hon hevði verið har í skjótt fýra
mánaðir.
    Eg var glað um, at eg bara
hevði verið har í tvær vikur,
áðrenn eg slapp á tað opnu
deildina. Eg kundi koma og fara
næstan sum eg vildi; keypa, eta,
hava vitjan og fara heim í
vikuskifti. Higartil hevði eg bara
verið á deildini, ongantíð verið
heima ella úti. Eg hevði ikki sagt
nógvum, at eg var har. 
        Randi hevði ringlað, men hon
var ikki líka heppin sum eg. Hon
fekk eitt par av trýum. 
     “So ... Hevur tú fingið nógva
vitjan, meðan tú hevur verið
her?” spurdi eg.
     Eg spurdi, sjálvt um eg hevði
sæð foreldrini hjá henni nokk so
ofta. Tey plagdu at hava ein posa
av enskum gummibommi og eina
lítla jolly við, tá tey komu. Tey
høvdu blíðar røddir, tá tey
tosaðu, og eg hevði eisini hoyrt
mammu hennara biðja um ein
fund, so hon kundi hoyra, hvussu
tað gekst Randi. Tá føldi eg eina
spíska kúlu í búkinum. Eg
hevði ynskt, at onkur kom at
vitja meg.
     “Jú, tey koma tríggjar ferðir
um vikuna. Ikki altíð bæði í senn,
men í hvussu er ein av teimum
kemur hvørja ferð. Tað er so
hugnaligt. Eg veit ikki, hvat eg
hevði gjørt uttan.”
Eg sprakk upp úr stólinum.
Onkur hevði prikað meg á
knæið. Eg hugdi undir borðið og
sá eina lítla gentu. Hon mundi
vera um fýra-fimm ára gomul.
Purluta, ljósa hárið rakk niður á
herðarnar og tvey grøn, lítil eygu
stardu at mær. Hon hevði rundar
kjálkar og eina rivu í høkuni.
Munnklovarnir vendu niðureftir,
og nøsin var rund og reyð. “Ert tú
okey?” spurdi Randi.

Hon stóð við síðuna av mær og
hugdi stúrin at mær.
    “Kom, set teg bara niður, eg
kann rudda spælið fyri teg. Eg
haldi eisini, at ein sjúkrasystir fer
at koma eftir mær um fimm
minuttir”.
    Randi hjálpti mær niður á
stólin at sita og ruddaði spælið
saman. Eg hugdi undir borðið.
Gentan var har enn. Randi setti
seg við síðuna av mær. 
      “Tú veitst væl, at eingin kann
gera tæ nakað, ha? Tað plagar at
hjálpa hjá mær at hugsa tað.
Millummálin verður beinanve-
gin, eg haldi kanska, at tað er
best, at tú situr her, meðan eg
fari eftir onkrum. Kanska tú
kanst sleppa at eta á kamarinum
í dag?” Hon kíndi mær um hárið
og fór út í gongina.
     Eg sat pinnastill á stólinum,
ikki ein limur vikaðist. Lítla
gentan kom undan borðinum. 
         “Veitst tú, hví eg eri her?”
Hon var ílatin ein svartan
klodda, hon var kløn so bæði
spengur og beinagrind sóust.
“Nei, eg veit ikki”.
        Hon kom nærri og stillaði seg
beint við stólin. Hon teskaði, so
bara eg hoyrdi:
     “Eg veit, at babba elskar meg
so nógv, eg veit tað, eg veit tað,
eg veit tað, eg veit tað, eg veit
tað, tað kann ikki vera øðrvísi,
tað ber ikki til.”
    Hon hoppaði og dansaði av
ovfarakæti. Røddin bleiv harðari,
meðan hon helt fram:
  Eg kann mussa hann á
bibburnar, eg kann júka hann og
skríggja, so hann ongantíð missir
sítt heita hjarta fyri mær, han-
sara himmalbláu víkingaeygu,
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sum gerast til smalar gullrivur, tá
eg tosi. 
      Hann hevur elskað meg meira,
enn nakar nakrantíð hevur
elskað meg, og eg vil tilbiðja
hann fyri tað. Eg vil gera hann til
mín Gud og tæna honum.” 
    Hon hevjaði armarnar og tók
at rópa. “Babba, ikki fara frá
mær, góði babba, hygg ikki eftir
deyðanum, ikki drepa meg, vend
tær við!” Brádliga eldist hon,
kanska hon var tjúgu, kanska
tretivu, men hon var enn í somu
klæðum. Kloddin gjørdist størri
við henni. Eg varnaðist, at
búkurin var líka stórur, sum ein
bóltur. Hon mátti vera við barn.
Hon lat armarnar fella fram við
síðunum. Stóð kúrr eina løtu og
eygleiddi meg. Eg reisti meg upp
úr stólinum og stillaði meg yvirav
henni. Hon helt fram, nú teskaði
hon aftur:
     “Men babba ... Nú veit eg ikki
avlíkavæl... Eg eri á veg í eina
fremmanda deyðsgrøv ... Ein
veruligur skógur við veruligum
tekum. Tað er ikki bara ein
uppspunnin dreymur í høvdinum
longur”.
   Spakuliga runnu tárini eftir
kinnunum.

“Ein lítil dýrgripur í búkinum. 
Tú elskar sovorðnar dýrgripar,
men serliga, um tú sært teir í
telduni. Tá verður alt øðrvísi.
Storknað væta á músini og á
knappa-borðinum. Filmar
 og myndir, sum tú elskar.
Akkurát líka nógv, sum tú elskaði
mammu, áðrenn eg var fødd,
akkurát líka nógv. Kærleiki,
reinur kærleiki. So reinur og
veruligur, men ... Høvdið á mær
er so tómt, tí tað er fult av hesum
kærleikanum. Tú ert tann besti
pápin, nakar kann ynskja sær. Eg
vil skríggja tað fyri allari verðini.
Men eg kann ikki, eg kann ikki
skríggja, tí hvat um eg skríggi
okkurt skeivt? Tá fer eingin at
koma, eg veit tað. Tú hevur sagt
mær tað longu, fólk tíma ikki at
koma ov nær, um tey halda, at
okkurt er galið.
 
Tíbetur havi eg teg. Eg havi teg
altíð, um tú vilt vera barnagenta.
Eg veit bara ikki, eg kenni ikki so
væl hondina á tær. Ein fjarur
vindur og ein køld hond bora seg
í eyguni. Hvar fer hondin at leita,
tá tú fert at skifta blæu?”

Tekstur frá dulnevndum persóni
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Sálarlig fyrstuhjálp

GÓÐ RÁÐ, TIL TÁ TÚ SKALT
TOSA VIÐ ONKRAN, SUM HE-
VUR SJÁLVMORÐSTANKAR 
Tað er týdningarmikið ikki at
vevja rundanum heita greytin,
men spyrja beinleiðis um tað tú
stúrir fyri. Vís umsorgan og ger
karmarnar fyri samrøðuni tryg-
gar. Vís, at tað er í lagi ikki at
hava tað gott. Lurta eftir hvat
tað er, sum persónurin hevur
brúk fyri og royn tað besta tú
dugir, at lata verða við at døma,
brigsla ella at verða betri vitandi.
 
Lat verða við at hótta og gerast
ill/ur tá tú skal tosa við ein, sum
hevur sjálvmorðstankar, mást tú
ikki hótta viðkomandi, t.d. við at
siga, at hann ella hon oyðileggir
lívið hjá øðrum, um hann/hon
tekur lívið av sær.
 
HVUSSU ÁLVARSLIG ER
STØÐAN?
Fyri at meta um, hvussu nær við
persónurin er, til at gera álvara
av sjálvmorðshugsanunum, ber
til at spyrja meira nágreiniliga
um støðuna, fyri at meta um, 
hvar í gongdini viðkomandi er
staddur:
 
1. Hevur tú sjálvmorðshugsanir
ella hugsar tú um at taka lívið av
tær? 2. Hevur tú avgjørt, hvussu
tú vil bera teg at? 3. Hevur tú
avgjørt, nær tú vilt taka lívið av
tær? 4. Hevur tú gjørt nakað fyri
at fáa fatur í tí tær tørvar, til at
gera sjálvmorð? 5. Hevur tú
roynt at tikið lívið av tær fyrr? 6.
Hevur tú drukkið alkohol ella
tikið onnur rúsevnir?
 
Keldur: Psykiatrifonden
 
 

 Fortel persóninum, at tú er
stúrin um viðkomandi, og at
tú fegin vil hjálpa
Vís samkenslu og forstáilsi
fyri persóninum og tí, sum
hann ella hon stríðist við í
løtuni
Greið viðkomandi frá, at 
sjálvsmorðstankar ofta hanga
saman við sálarligari líðing,  ið
kann viðgerast – tað kann
vera við til at geva
persóninum vón
Persónurin skal ikki vera
einsamallur. Ver hjá
viðkomandi ella tryggja tær,
 at onkur annar er um
persónin
Tryggja tær í øllum førum, at
persónurin hevur nummarið
hjá vini ella familju, ið kenna
til støðuna ella hjá viðkoman-
di professionellum
Ikki brúka hóttanir ella royna
at geva viðkomandi skuldar-
kenslu!
Tosa um teir ítøkiligu
trupulleikarnir, tosa um
møgu-leikar í mun til at
megna ella handfara støðuna
– men ikki koma við loysnum!
Ansa eftir – goym evt.
vandamiklar lutir burtur, so
sum rúsevni ella  vápn, og um
persónurin ógvuliga sjálv-
morðshóttandi,  ring til løg-
regluna
Tað er altíð viðkomandi at
hjálpa persóninum við at
søkja sær professionella hjálp
og viðgerð

HVUSSU METIR MAN UM, UM
EIN PERSÓNUR ER SJÁLV-
MORÐSHÓTTUR?
Um onkur er sjálvmorðshóttur,
er týdningarmikið at tosa um tað
og formulera seg klárt og
týðiligt. Spyr beinleiðis um
sjálvmorðstankarnar. 
      Tað kann verða trupult bæði
at spyrja og at verða spurdur, so
tí kann verða gott við einum
bleytum inngangi, t.d. við at siga
“Eg veit væl, at hetta er ein
trupul spurningur at fáa, men eg
noyðist at spyrja, tí eg eri stúrin
um teg...”
       Spurningurin skal verða bein-
leiðis og skal ikki verða tví
týddur, t.d. “Hevur tú sjálv-
morðstankar?” “Umhugsar tú at
taka lívð av tær?” ”Hevur tú havt
tankar um at taka lívið av tær?”
Ver ivaleys/ur tá tú spyrt – tað
kann verða við til at sissa
persónin. Tað er týdningarmikið,
at tú ikki formulerar spurningin
negativt, sum t.d. “Tú hugsar ikki
um at taka lívð av tær, ha?” 
Heldur skalt tú spyrja beinleiðis,
t.d. “ Hevur tú hugsað um at taka
lívið av tær?” ella “ Umhugsar tú
sjálvmorð?”
 
SAMANHANGUR MILLUM
SJÁLVSKAÐA OG SJÁLV-
MORÐ
Í upprunastøði er sjálvskaði ikki
ein sjálvmorðsroynd. Fólk við
sjálvskaðandi atferð eru tó í
nógv størri vanda fyri at royna at
taka livið av sær einaferð í
framtíðini enn tey, sum ikki hava
sjálvskaðandi atferð.
   Sjálvskaðandi atferð kann
gerast so álvarslig, at hon kann
verða lívshóttandi.

SÁLARLIG FYRSTUHJÁLP
Í SAMBAND VIÐ SJÁLVMOÐRSVANDA
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Bárður Persson

Bárður Persson:

SJÁLVMORÐSTANKARNIR
VÓRU EIN RÆÐULIGUR
FYLGISNEYTI
Tá Bárður Persson fyri nøkrum
árum síðani gjørdist álvarsliga
tunglyntur, fekk hann eisini ringar
sjálvmorðstankar. Tíbetur vórðu
tankarnir ongantíð annað enn
tankar. 
 
Tað angar av kaffi, tá eg komi
heim til Bárð hendan rusk-
veðursdag, nú ódnin Dorian
hevur lagt leiðina fram við
Føroyum. Bárður hevur sett
dadlur og frukt á borðið, og tað
kennist fjálgt og hugnaligt í sto-
vuni - sjálvt um Dorian leikar í,
og at tað ikki júst er hugnaligasta
evni, vit bæði skulu práta um.
Men hvørgin okkara er smæðin,
og vit eru á einum máli um, at
hetta er ein týdningarmikil sam-
røða. 
 
DAPRIR TANKAR
Hóast Bárður var í 40’num, tá
hann fekk staðfest sjúkueyð-
kenni tunglyndi, heldur hann seg
hava verið eitt sindur tung-
lyntan, síðan hann var ungur.
Kanska heilt síðan hann var 15
ára gamal. 
      Bárður hevði ikki ein lættan
uppvørkstur, og hann fekk ikki
góð amboð at
handfara lívsins støður við.  
   Tá Bárður lýtir afturá, so
minnist hann, at hann sum smá-
drongur onkuntíð ynskti seg
burtur. Tað gjørdi hann eisini, tá
hann síðst í tannárunum gekk í
eini samkomu, har teirra frásøga
um Guð leyp ótta á hann. 

Hann vildi ikki vera ein partur av
tí veruleikanum. Og eisini sær
hann sjálvmorðstankar aftur í yr-
kingum, sum hann hevur skrivað,
síðan hann var 20 ár.
    Bárður hevur tó ongantíð
roynt at gera sjálvmorð, og hann
hevur heldur ongantíð lagt
ætlanir um at gera tað. Men
hann hevur havt nógvar ógvuliga
daprar tankar og hevur eisini
havt sjálvmorðstankar. Bárður
hevur ofta longst eftir at sleppa
burtur, sleppa undan ótta,
tonkum og pínu. Bara at fáa frið
eina løtu. 
 
EITT STØÐUGT TRÝST
Eftir at Bárður var liðugur á
leiklistaskúla, flutti hann heim til
Føroya, men her vóru arbeiðs-
umstøðurnar sera ringar. Hann
royndi seg við eini fyritøku, og
hann arbeiddi nógv, alt ov nógv,
fyri at fáa endarnar at røkka. Og
tá hann framanundan hevði eitt
óstøðugt kenslulív, sum hann
sjálvur málber seg, hevði hann
ongan kjans at megna hesa
trýstu støðu. Tað er týðiligt fyri
Bárð í dag.
    Í 2014 krasjaði Bárður. Tá
hevði hann kent seg undir
ógvuligum trýsti í fleiri ár, og nú
megnaði hann ikki longur at
berjast ímóti. Hann varð inn-
lagdur á Psykiatriska depilin.  
       Í 134 dagar var Bárður á Dep-
linum. “Depilin er nokk einasta
staðið í Havnini, har tú kanst
hava tað av helviti til alt døgnið”,

sigur hann og minnist, at tað
kendist sum ein lætti, at hann
endiliga kundi hava tað, sum
hann veruliga hevði tað. Og tó.
Hetta gav eisini tunglyndinum
leysar teymar, og tað “fór út í
hvørja nerv og hvørja æðr”.
Bárður var í skeljasorði. 
        Hann hevði tað ræðuligt ta
tíðina, hann var á Deplinum, og
trúði ikki, at hann nakrantíð
kundi fáa tað betri. Ring
samvitska, sum kann vera ein
partur av tunglyndi, eyðkendi
eisini kenslurnar hesa tíðina.
Hann skuldi nú standa til svars
fyri øllum tí, hann helt seg hava
sagt og gjørt skeivt alt lívið. Lívið
var miseydnað. Øll tilveran var
miseydnað, og hann hevði einki
megnað - hvørki sum maki, pápi
ella sjónleikari. Tað kendist sum
um hann skuldi revsast fyri alt,
hann hevði gjørt. Hann skilti ikki,
at hann enn hevði eina unnustu,
sum var góð við hann og sum
kom at vitja. 
        Hvussu kundi hann nakrantíð
koma burturúr hesi støðuni?
Hann minnist seg hugsa “okay
Bárður. Tú bleiv 44 ár og tú ert
komin á endastatiónina. Síggj
tað.”   Bárður fekk tað verri og
verri. Tankin um at fáa frið mól
nógv í høvdinum hesa tíðina.
Hann trúði ikki, at hann fór at
blíva frískur, og at hann kundi
gerast ein góður maki og pápi
aftur. Hann kendi seg bara sum
eina tunga byrðu fyri tey, ið stóu
honum nærmast.



Stutt um tunglyndi
 
Tunglyndi er ein av teimum mest útbreiddu sálarligu
diagnosunum, vit kenna til. Vanliga verður sagt, at fimta hvørt
menniskja útviklar sjúkaeyðkenni fyri tunglyndi ígjøgnum eitt
lív, men tað er ymiskt í hvussu stóra mun. 
 
Fleiri sjúkaeyðkennu eru, eitt nú dapurs-skygni, vantandi
livihug og gleðisloys, yvir eitt longri tíðarskeið. 
 
Kelda: www.psykiatrifonden.dk

SJÚKRARØKTARFRØÐIN-
GARNIR BYRTU VÓN
Í myrkrinum vóru nakrar hen-
dingar, ið birtu vón, og sum hava
havt ómetaliga stóran týdning
fyri, at Bárður megnaði at halda
á hesu sváru tíð. Sjúkrarøktar-
frøðingar á Deplinum løgdu til
merkis, at Bárður alsamt varð
verri fyri, og royndu at fáa hann
á lukkaðu deild, so hann varð
undir eftirliti alt samdøgrið.
Bárður gjørdist kløkkur, at tær
mettu støðuna so álvarsama, og
at vandi var fyri, at hann kundi
taka lívið. Tær søgdu, at
impulsiva lyndið hjá Bárði var
orsøkin til henda óttan. Bárður
hevði ikki sjálvur mett, at tað
stóð so illa til.  
           At sjúkrarøktarfrøðingarnir
gjørdu Bárð varugan við hesa
óttanina, gjørdi hann tilvitaðan
um, at hann var í einum vanda-
bólki. 
        Eftir hetta var hann allatíð
uppmerksamur uppá sínar
tankar, so hann ikki tók skeivar,
impulsivar avgerðir. Sjálvt um
Bárður eisini gjørdist bangin av
tí, sjúkrarøktarfrøðingarnir søg-
du, føldi hann eisini, at hann fekk
eitt slag av viðurkenning, tí hann
føldi seg sæddan. Tað var onkur
sum sá, hvussu hann hevði tað -
enntá verri enn hann sjálvur helt.
Tað er júst kenslan av, at onnur
síggja og viðurkenna, at hann 

stríðist, sum Bárður hevur sak-
nað, og sum hann dugir at síggja
aftur í nógvum av døpru tonku-
num, hann hevur havt øll árini. 
  Sjúkrarøktarfrøðingarnir gjørdu
eisini Bárði greitt, at tunglyndi er
ein sjúka, og at ringa samvitskan,
ið plágaði hann illa, var ein
partur av sjúkuni. Tær vissaðu
hann um, at hetta fór at ganga
yvir. 
         Bárður valdi at trúgva
hesum. Tað var ein lætti at
trúgva, at tað var ein sjúka, sum
kundi grøðast. Eitt ljós birtist.
Kanska fór hann at fáa tað betri?
Kanska fór hann at verða ein
góður maki og pápi aftur? 
 
VÁRIÐ LÆTTI UM
Bárður greiðir frá, at tað kendist
sum um, at veturin hevði havt
fastatøkur á sær, men at tað fór 

fór at lætna, tá veturin var við at
halla og dagarnir gjørdist longri
og ljósari. Tá tað so fór at vára,
fekk hann tað brádliga nógv
betri. Hann minnist eina mána-
morgunin, hann vaknaði, og alt
kendist øðrvísi. Eingir tungir
tankar komu inn yvir hann. Hann
bíðaði. Einki hendi. Og sum
Bárður fekk tað betri, gjørdist
tankarnir um sjávmorð eisini
fjarari og fjarari. 
             Hann arbeiðir nógv við sær
sjálvum – eitt nú við tilvitsku-
venjingunum og hann mediterar.
Bárður hevur enn daprar tankar
av og á, men tað er ógvuliga
sjáldan, at óunniligu sjálvmorðs-
tankarir koma krúpandi.

Bárður Persson
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Sinnisbati beint nú

SINNISBATI BEINT NÚ
Tiltakið bleiv stroymað á heima-
síðu felagsins.  
     Komandi tíðina fara vit í holt
við at skipa fyri fleiri avvarðandi-
bólkum, og at royna at fáa hægri
stuðul á fíggjarlógini, soleiðis at
vit kunnu røkka enn longri út við
okkara arbeiði. Millum annað
ynskja vit at skipa fyri
kunningarherferð, fleiri upp-
lýsandi tiltøkum, at skipa fyri
landssinnsavnan og útbýggja
okkara nýggja kjatt, sum er á
heimasíðu felagsins. 
     Av stórum málum arbeiða vit
víðari við ætlaninum um eitt
ráðgevingartilboð til ung, sum
ikki eru nógv sjúk til at vera
partur av skipanini, men hava
brúk fyri onkrum at tosa við.
Eisini ynskja vit, at fáa etablerað
eina bráðfeingistelefonlinju, har
tað ber at ringja um ein eitt nú
hevur sjálvmorðstankar. 
      Harumframt ynskja vit at fáa
okkara bólkar fyri avvarðandi í
fasta legu. Higartil hava vit søkt
um stuðul og fingið stuðul til
bólkarnar, men fyri at vit kunnu
halda áfram við somu dygd, sum
vit hava arbeitt út frá inntil nú,
mugu vit hava eitt sterkt
fíggjarligt grundarlag undir
bólkunum framyvir. Í 2017 fingu
vit fyrsta fastsetta starvsfólk í
Sinnisbata í 20 tímar um vikuna.
Hetta ynskja vit at víðka
kommandi árini, soleiðis at vit
kunnu gera enn meira og røkka
enn longri út, enn vit longu gera.
Frá 1. oktober í ár, hava vit sett
Rannvá Dam í Baianstovu í
lestrarstarv á 10 tímar um
vikuna. Hon kemur millum annað
at arbeiða við fundraising og
upplýsandi arbeiði. 
 

Sinnisbati hevur seinasta árið
skipað fyri nógvum fjøllbroytum
tiltøkum og átøkum. Eitt nú kann
nevnast ein stór ráðstevna um
“lívið tætt at sálarsjúku”, sum
snúði sum um at vera avvarðandi
at fólki við sálarsjúku. Upp ímóti
500 fólk møttu í stóra salinum í
Norðurlandahúsinum, har til-
takið bleiv stroymað og víst á
stórskíggja í Skálanum. 
 
Í gjøgnum árið hava vit skipað
fyri minni tiltøkum, sum upp-
lýsandi kvøldum og kafékvøldum
fyri teimum, sum hava gingið í
avvarðandibólki í Sinnisbata.
Eisini skipaðu vit fyri stórum
tiltaki á Altjóða Sálarheilsu-
degnum í Østrøm, har umleið
400-500 fólk komu á gátt til
fyrilestrar, tónleik og spennandi
básum, har feløg, stovnar og
mynduleikar settu ljós á sálar-
heilsu, sálarheilsufremjan og
psykiatri. Í samband við sálar-
heilsudagin góvu vit fyri fyrstu
ferð eitt blað út. Evni í blaðnum
vóru millum onnur, lívið sum
avvarðandi, tvídiagnosur og sál-
arløstur.
 
Løgtingsval hevur júst verið, og
upp til valið gjørdi nevndin av at
seta ein valbólk, sum skuldi
arbeiða við eini valskrá við
ynskjum til politisku flokkarnar
og kommandi politikarum.
Valskráin er at finna á heimasíðu
okkara, og hon inniheldur fleiri
ítøkilig mál og ynskir. Í sambandi
við hetta arbeiðið, skipaðu vit
fyri einum valtiltaki í Smæruni í
Tórshavn, har umboð fyri allar
teir politisku flokkarnar vóru við
í einum pallborðsfundi, har Liljan
Weihe var orðstýrari. 
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Erling Fles

Erling Fles, løggildur sálarfrøðingur:

TAÐ HEVUR TYDNING, 
AT AVVARÐANDI FÁA STUÐUL 
OG HJÁLP TIL SJÁLVHJÁLP

Avvarðandi hjá fólki við sálar-
sjúku kunnu í fleiri førum gerast
tyngd av støðuni. Tað kann vera
trupult at vita, hvussu ein skal
fyrihalda seg til familjulim, ið er
raktur av sálarsjúku. Eisini kann
vera trupult at finna út av,
hvussu ein á bestan hátt fær
hjálpt og stuðlað viðkomandi í
støðuni.
        Fleiri avvarðandi kunnu upp-
liva vónloysi, ótta, sorg og eisini
skomm og skuldarkenslu.
         Tað er týdningarmikið at
minnast til, at tað hjá flestu
avvarðandi er trupult at finna
fótafestið í støðuni. Í flestu
førum veit tann, ið er raktur av
sálarsjúku ikki, hvussu ein
verður stuðlaður og hjálptur á
bestan hátt – eisini kann hetta
skifta frá tíð til til tíð. Hetta
viðførir, at tann avvarðandi kann
kenna seg hjálparleysan. 
Tað, ið eisini eyðkennir støðuna
hjá fleiri avvarðandi er kenlsan
av einsemi. Hetta at vera í eini
støðu, ið er trupul at skilja og
loysa, samstundis sum, at fólk
rundan um ein ikki duga og
kanska heldur ikki tora at
fyrihalda seg til støðuna og
spyrja inn til støðuna.

Avvarðandi bólkur fyri menn
byrjar tann 23. oktober í Klaks-
vík. Undirvísari verður Erling
Fles, løggildur sálar-frøðingur. 
     Evni, ið vera á skránni eru:
hvussu ein best fær stuðlað og
hjálpt, hvussu ein tekur sær av
sær sjálvum í slíkari støðu, per-
sónleikasálarfrøði, hvussu kann
ein betri skilja viðkomandi o.s.fr.
Undirvísing verður harumframt
løgd til rættis eftir avbjóðingum
og ynskjum, ið luttakarar hava.
 

Sálarsjúka smittar ikki
– men hon kann ávirka
tey, ið eru rundan um.  

Sinnisbati hevur seinastu árini
skipað fyri bólkum fyri avvarð-
andi. 
    Her kunnu avvarðandi fáa
vitan og lærdóm viðkjandi
sálarsjúku. Harumframt ber til í
hesum bólkum at vera saman við
fólki, sum eru í líknandi støðu. 
         Avvarðandi bólkur fyri menn
var á fyrsta sinni á vári í 2018.
Ofta verður sagt sagt, at menn
hava trupulari við at seta orð á
kenslur enn kvinnur – og kunnu
oftast halda seg eitt sindur í bak-
grundini, tá ið støður uppstanda,
ið kunnu vera kensluliga truplar
og avbjóðandi. Menn hava eins
stóran tørv á at tosa við onkran,
tá ið støður eru truplar – og
avvarðandi bólkurin fyri menn
gevur monnum møguleika at
hittast við øðrum monnum til
prát og undirvísing viðvíkjandi
sálarsjúku og at vera avvarðandi.
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Kanning: Sjálvmorðsroyndir

Brot úr

KANNING AV INNLEGGINGUM Á INTENSIVU DEILD Á
LANDSSJÚKRAHÚSINUM VEGNA SJÁLVMORÐSROYND Í
TÍÐARSKEIÐINUM 1. JANUAR 2014 – 31. DESEMBER 2018
Gjørt hava Sólrun Joensen og Jórun Højgaard, Master í Heilsuvísindum

varð roynt at fremja broytingar
við ætlaðum avleiðingunum”
(Guo B, Harstall C, 2004). 
 
Nógv er hent innan sálarliga
heilsuøkið í Føroyum seinastu
árini. Í 2018 varð umfatandi
Heildarætlan fyri sálarliga heilsu
í Føroyum kunngjørd, sum neyvt
lýsir tey átøk, sum eru neyðug til
tess at skapa fortreytir fyri betri
sálarheilsu hjá føroyingum. Í
tilmælinum fyri heildarætlanina
stendur m.a:
 
“Arbeiðsbólkurin mælir til, at
granskingarliga tilfarið, ið longu er
framleitt um sálarligu heil-suna hjá
føroyingum, verður savnað og
gjøgnumgingið av fakfólki við
servitan á økinum, soleiðis at
verandi vitan verður gagnnýtt, og
at vantandi vitan verður
staðfest.  Somuleiðis eiga regluligar
kanningar at verða gjørdar og
greinaðar av sálar-heilsuni hjá
føroyingum – og eiga at liggja til
grund fyri víðari menning, tillaging
og átøk á økinum” (Heilsu og
innlendismá-laráðið, 2018).
 
Kanningin er í tráð við omanfyri
standandi tilmæli, og hevur til
endamáls at fáa til vega størri
vitan um sjálvmorðsroyndir í
Føroyum í dag. Hon kann eisini
geva eina ábending um, hvørt
nøkur broyting er í mynstrinum
av sjálvmorðsroyn-
ndum seinastu 10 árini.
     Eins og við seinastu kanning
hava vit kannað: 1) tal av
sjúklingum, sum hava roynt sjálv

morðsroynd, 2) kyn og aldur, 3)
árstíð, vikudagar og tíðspunkt, 4)
á hvønn hátt fólk hava roynt at
tikið lívið av sær, 5) er hetta
fyrsta roynd, ella hava tey roynt
tað áður, 6) eru uppfylgjandi
tiltøk sett í verk undir
innlegging? 7) hava sjúklingar
áður havt tilknýti til psykiatriska
økið?
       Tey flestu av hesum punktum
vóru við í tí fyrru kanningini, tó
undantikið partar av punkt 3 og
punkt 7.
 
Úrslit úr kanningini
Út frá teim hagtølum, sum eru
fingin til vega og viðgjørd í hesi
kanning, ið fevnir um allar
innleggingar á G1 vegna sjálv-
morðsroynd í árunum 2014 til
og við 2018, sæst, at íalt 93
sjúklingar høvdu 133 innleg-
gingar hetta tíðarskeið. Saman-
borið við talið av inn-leggingum í
fyrru kanningini frá árunum
2009 til og við 2013 er hend ein
minking á 20,6 prosent.
       Framvegis eru øll árini, ein og
við fyrru kanning, fleiri kvinnur
innlagdar enn menn. Hóast tað
lutfalsliga eru fleiri sjúklingar,
sum fremja sjálvmorðsroynd
áðrenn 30 ára aldur í nýggjastu
kanningini, so er á leið sama tal
av sjúklingum, sum talan er um.
Sambært nýggju tølunum vóru
61 % av samlaða talinum av
sjúklingum yngri enn 30 ár, og
32% vóru yngri enn 20 ár. Við
seinastu kanning var lutfallið 
 vikavist 47% og 27%.

Fyri 10 árum síðani vóru 16
starvsfólk á intensivu deild á
Landssjúkrahúsinum í gongd við
serútbúgving innan intensiva
sjúkrarøkt; í tí sambandi varð
sjóneykan m.a. sett á tann bólkin
av sjúklingum, sum verður inn-
lagdur á intensivu deild vegna
sjálvmorðsroynd.   Úrslitið var
ein afturlítandi deskriptiv kan-
ning yvir árini 2009 – 2013, sum
gav eina ávísa hagtalsliga vitan
um henda annars ókenda
sjúklingabólk í Føroyum.
  Henda kanning er ein
endurtøka av fyrru kanning og
umfatar tíðarskeiðið 1.
januar 2014 til og við 31.
desembur 2018. 
 
Í innleiðingini til kanningina
stendur: 
Intensiva deild, G1, á Lands-
sjúkrahúsinum er upptøkuøki
fyri alt Føroyar, tá tað snýr seg
um sjúklingar, sum hava tørv á
intensivari observatión, røkt og
viðgerð.
 
Ein partur av teimum sjúkl-
ingum, ið verða innlagdir á G1,
eru fólk, sum á ymiskan hátt
hava roynt at taka lívið av sær.
 
WHO lýsir definitiónina uppá
sjálvmorðsroynd at vera:
   ”Ein handling uttan deyðiliga
avleiðing, har ein persónur við
vilja tekur eina yvirdosis av
heilivági ella líknandi ella upp-
førir seg á ein ørðvísi hátt, sum
kann føra til skaða, um ikki
onnur leggja uppí, og har tilvitað -
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Bólkurin av sjúklingum yvir 30 til
59 ár, er lækkaður munandi í tí
nýggja 5 ára tíðarskeiðinum,
samstun-dis sum talið av 60 ára
gomlum og eldri, er hækkað. 
    Umleið 2. hvør sjúklingur
verður innlagdur vegna sjálv-
morðsroynd fyri fyrstu ferð,
meðan hvør endurinnløgd kvin-
na og maður í miðal hava roynt
tríggjar ferðir. 
  Hóast tað øll árini eru
endurinnleggingar, vóru hesar
færri í tali 2018 enn hini árini.
Neyðugt er við fleiri hagtølum
fyri komandi ár, til tess at fáa
eina greiðari mynd av, um henda
gongd heldur fram, ella um hon
er tilvildarlig.
     Hagtøl fyri ávikavist árstíð,
vikudagar og klokkutíð við
innlegging vístu, at eingin
signifikantur munur var á árstíð
og vikudøgum. Tó var tíðilig
ábending um, at flestu sjúklingar
verða innlagdir millum klokkan
01- 03 á nátt.

Eins og við seinastu kanning,
verður medisineitran fyri tað
mesta nýtt sum amboð við
sjálvmorðsroynd. Tó er ein broy-
ting hend í talinum av
sjúklingum, sum hava tikið eitt
ávíkt slag av heilivági, sum ofta
verður nýttur í samband við
sjálvmorðsroynd.  Meðan tað við
seinastu kanning var 3. hvør
sjúklingur, sum bert nýtti henda
heilivág í samband við sjálv-
morðsroynd, var hetta tal nú
lækkað til 5. hvønn sjúkling. 
          92 prosent  av sjúklingunum
fingu undir inn-legging tilboð um
psykiatriskt tilsýn, og er hetta
ein lutfalslig hækking frá fyrru
kanning. Eisini sást ein tíðilig
hækking í talinum av sjúklingum,
sum vórðu yvirfluttir beinleiðis
til psykiatriska deild eftir
viðgerð á G1.  57 prosent av
sjúklingunum vóru framman-
undan kendir innan psykiatriska
virkisøkið.
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LJÓSIÐ FÆR
HULDUFÓLKINI AT
HVØRVA
Skrivað hevur Niclas Heri Jákupsson

Gekk mær ein túr út í kirkju-
garðin í vikuskiftinum, fyri at
vitja grøvuna hjá mammu og
pápa. Gjørdi mær eisini ómak at
vitja gravurnar hjá ommu og
abba, hjá mammubeiggjunum,
fastur, gummu o.ø., sum eru farin
undan okkum. 
       Meðan eg spákaði í hesum
friðarliga kirkjugarði henda
vakra heystardag, hugdi eg at
øllum gravsteinunum, sum eg
gekk fram við - og eg kundi ikki
lata vera við at hugsa: Hvussu
var nú teirra lív? Upplivdu øll
hesi menniskju gleði, tá tey gingu
her á foldum? Vóru tey sædd, og
vístu onnur teimum áhuga?
       Komin í bilin aftur, fekk eg
ikki slept hesum hugsanum um
hesi menniskju: Hvussu nógv av
teimum, sum eru farin undan
okkum, høvdu sálarligar avbjóð-
ingar í longri ella styttri tíðskeið
- og sum ikki dugdu at seta orð á
sínar líðingar, og tískil eingin
tosaði um? Hvussu megnaðu
hesi menniskju at liva lívið, tá tey
ikki vóru von við at seta orð á
sínar egnu tankar og kenslur - og
eingin var, sum spurdi um teirra
avbjóðingar ella lurtaðu eftir,
hvørjar trupulleikar tey høvdu? 

Hvussu var teirra lív, um hvørki
foreldur, systkin, vinir, grannar,
lærarar, starvsfelagar ella sam-
felagið skiltu teirra sálarstøðu,
og tí tóku frástøðu frá teimum?
Hvussu var gerandisdagurin hjá
hesum menniskjum? Hvussu var
at liva eitt lív, millum hópin av
normalum, klókum og virdum
menniskjum, men ikki merkja at
nakar hoyrdi, sá ella virdi tey?
 
LJÓSIÐ FÆR HULDUFÓLKINI
AT HVØRVA
Áðrenn SEV bleiv stovnað, livdi
eitt ótal av huldufólkum í
Føroyum  -    ja, í hvørjum stórum
steini búleikaðust hesi huldufólk.
So skjótt sum SEV setti ljós á
myrku bygdirnar og dimmu
gøturnar, so hvurvu huldufólkini.
        Hóast sálarligar avbjóðingar
enn eru tabu í tí føroyska sam-
felagnum, og langt er á mál, til
tað er ok, ikki at vera ok, so
uppliva vit tíbetur, at tað gongur
rætta vegin. Umframt at
Sinnisbati og aðrir felagsskapir
gera eitt ómetaliga stórt arbeiði
við at seta sjóneykuna á
sálarligar avbjóðingar og sjúkur,
so eru tað fleiri og fleiri men-
niskju, sum í dag tora at standa 

fram og greiða frá sínum
sálarligu líðingum. Hetta ger, at
vit verða meira upplýst, og óttin
og skommin fyri huldu-
fólkunum/sálarligu avbjóðingum
hvørvur ... tíbetur.
     At vit eru blivin meira tilvitað
og meira rúmlig hevur við sær, at
eingin í dag nýtist at ganga
einsamallur við sálarligari pínu -
og tað eigur at vera eitt av
høvuðsmálunum, at tað ongan-
tíð skal vera skomm at standa
fram og biðja um sálarliga hjálp.
 
HVØR ER NORMAL?
Av forvitni fór eg inn á netið at
leita eftir hagtølum yvir
sálarligar avbjóðingar, sálarligar
sjúkur og neurologiskar líðingar.
Eg veit væl, at tað eru fleiri
sjúkur, sum ganga inn í hvørja
aðra, men hagtøl kunnu altíð
bendast á ymiskan hátt.
 
3% av øllum menniskjum hava
ADHD 
8% líða av ANGIST 
5% hava ASPERGER 
4% líða av ANOREXIA 
7% av AUTISMU 
3% av BULIMIA  
6% eru DYSSOSIAL

SINNISBATI - NR. 2 // 10. OKTOBUR 201924



9% eru EMOTIONELT ÓSTABIL
9% hava okkurt slag av FOBIUM
2% hava BIPOLAR
4% hava BORDERLINE
3% líða av MANI
9% av TUNGLYNDI
4% hava OCD
4% hava PSYKOSUR
3% líða av SKITZOFRENI
5% hava PTSD
4% eru PARANOID
7% hava TVANGSTANKAR.
 
Hetta roknistykki vísir, at 99%
av øllum menniskjum hava
okkurt slag av sálarligum av-
bjóðingum, og at einans 1% eru
so heppin at vera “normal”. So
hvønn bólk hoyrir tú til?
 
 

AT SÍGGJA MENNISKJAÐ
AFTAN FYRI DIAGONOSUNA
Nú kann tað gott vera, at tú, sum
lesur hesar reglur, er so mikið
heppin, at tú hoyrir til 1% av
fólkunum, sum eru “normal”.
Men um tú sær burtur frá hesum
hagtølum, (tú mást ikki taka
roknistykkið oman fyri fyri fult)
so kemst ikki undan, at tað við
vissu er onkur av tínum allar
nærmastu, sum hevur onkra
sálarliga líðing, og at hesin
persónur hevði verið sera
takksamur, um tú vísti honum
áhuga, og virdi hann, fyri tað
hann var. Tað kann tú gera við at
spyrja eitt sindur um hansara
tankar, kenslur, tørv, ynskir,
dreymar, avbjóðingar og trupul-

leikar - og vera nærverandi,
meðan tú lurtar eftir tí, sum
hann hevur upp á hjarta.
     Sjálvur kenni eg ikki betri
heiligvág, enn tvey oyru, sum
lurta og eitt gott hjarta, sum
vísur áhugað og umsorgan ...
serliga tá ein hevur tað torført
sálarliga.
       Vit skulu ikki skriva vøkur
orð, á kaldar gravsteinar, til deyð
menniskju, sum vit ongantíð
veruliga kendu. Vit áttu heldur
at møtt hesum menniskjum, har
tey vóru, meðan tey vóru
livandi millum okkum.
 
Tað kallast empati, og tað er
vakurt. Leingi livið margfeldi.

Niclas Heri Jákupsson, stjóri og
eigari av fyritøkuni FEGIN.
Fyrilestra- og skeiðhaldari.
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Verið við í arbeiðnum at betra 
um umstøður hjá fólki við sálarsjúku

og avvarðandi teirra
 

Tekna teg sum lim hjá 

Sinnisbata á heimasíðuni

www.sinnisbati.fo/studla

 

Tú kanst eisini stuðla felagnum við eini

peningargávu á konto í Eik

9181 - 1330898 

Íslandsvegur 10C
100 Tórshavn
+298 597913

sinnisbati@sinnisbati.fo
www.sinnisbati.fo


