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Endamál við skeiðinum
Endamálið við sálarligari fyrstuhjálp er at økja um
vitanina hjá fólki, so tey kunnu veita hjálp, tá onkur
tey kenna hava tað ringt sálarliga, ella um fólk eru í
sálarkreppu.

Á skeiðnum fær tú:
Vitan um sálarsjúkur.
Vitan og amboð so tú veitst hvat tú kanst gera, tá
onkur hevur tað ringt sálarliga, er í kreppu ella
hevur sálarsjúku.
Kunnleika í at leita sær skjóta hjálp.

Endamálið er fylgjandi:
At tann, sum hevur tað ringt, møtir størri forstáðilsi
fyri støðuni.
At fólk tora og duga at bjóða sálarhjálpina – KLIPS
handliætlan.
At tosa um tabu við sálarsjúkum.
At arbeiða fyri, at fólk við sálarsjúku fáa stuðul og
hjálp so tíðliga sum gjørligt.

Málbólkurin fyri sálarlig fyrstuhjálp
Sálarlig fyrstahjálp kann vera viðkomandi fyri øll
vanlig fólk. Eisini kann sálarlig fyrstuhjálp verða
góð fyri fólk, sum dagliga eru saman við nógvum
fólk. Eisini er skeiðið viðkomandi fyri  avvarðandi
at fólki við sálarsjúku. 

Í Sinnisbata halda vit skeiðið vera so mikið
neyðugt, at vit hava sett okkum fyri, at um 10 ár
skulu 10% av øllum føroyingum hava fingið skeið í
sálarligari fyrstuhjálp.

Hví hevur tað tydning?
Fyri at kunna veita skjóta hjálp, tá tørvur er á
henni! 

Skjalprógvaði úrslit
Sálarlig fyrstuhjálp er bygt á royndir og kanningar
úr Avstralia, har psykiatarar, sálarfrøðingar,
sjúkrarøktarfrøðingar, sjúklingar, avvarðandi,
bjargingarfólk og granskarar hava ment konseptið
Mental Health First Aid í 2001. Nú er sálarlig
fyrstuhjálp tøk í 22 ymiskum londum. Í Sinnisbata
nýta vit leistin hja Psykiatri Fonden í Danmark.
 
Hvar kann eg fáa skeið í sálarligari fyrstuhjálp?
Í 2019 skipaði Sinnisbati fyri skeiði í sálarligari
fyrstuhjálp. Skeiðið var fullteknað beinanvegin, og
tí fara vit framyvir at bjóðað skeiðið út sum ein
fastur partur av virkseminum hjá Sinnisbata. Í 2021
verður fyrsta skeiðið hildið 11.-12. januar kl. 9-
15.00.

Ert tú áhugað/ur í at taka skeiðið, send so ein
teldupost til sinnisbati@sinnisbati.fo ella ring á
597913 mánadagar ella hósdagar millum 10 - 12.

Nær:
Hvar: 
Málbólkur: 
Undirvísarar:

Kostnaður: 

11. - 12. januar 2021.
MEGD-húsið, Íslandsvegur 10C, Tórshavn.
Øll ið ynskja at nema sær kunnleika í at geva sálarliga fyrstuhjálp.
Birgit Andersen, leiðari í Økispsykiatriini og vaksin ambulant á Psykiatriska 
Deplinum og Tórunn Ósá, námslektari á Fróðskaparsetrinum.
1.500 kr. pr. luttakarar (íroknað í kostnaðarprísin er undirvísingarbók, 
kaffi og te umframt miðmáli um dagarnar).

Freistin at tekna seg til er 5. januar 2021. 
Minnst til, at avmarkað pláss er á skeiðnum: pláss er fyri 25 luttararum!


