
 

 

Tosa opið við barnið um trupulleikarnar.  
Tað er sera umráðandi at seta orð á, hvat trupulleikin er! At greiða 
barninum frá, hví vit fara til læknan  og hví kukkurin skal úr rumpuni!  

Tá er gott at vísa myndir av tarminum og hvussu ein kukkur kemur 
út! Tað er umráðandi at nýta orð sum barnið kennur og at fáa barnið 
áhugað! T.d.“Rumparholið opnar so kukkurin kann koma út”.  
 

Nýt ALDRIN neilig orð ella skelda barnið hesum viðvíkjandi !!!! 

 

 

Barnið er aldrin trupulleikin, men trupulleikin er trupulleikin!!!  

 Barnadeildin  tel 304500    

www.barnadeildin.fo  

Email: barnadeildin@ls.fo  

Obstipatión  (forstoppelse)  

Børn yngri enn 3 ár 

Vegleiðing til foreldur 



Nær hevur eitt barn obstipatión? 

Obstipatión kann allýsast við: 

-At barnið hevur minni enn 3 afførningar um vikuna 

-At barnið hevur ilt við at halda afførninginum aftur, og tí 
dálkar undirbuksirnar gjøgnum dagin. 

-At tað av og á kemur ein rúgva av afførningi í senn. 

-At barnið heldur afførninginum aftur. Td. gongur á tá, kros-
sar beinini ella situr óróliga. 

-At barnið fær ilt, tá tað hevur opning 

 

Hvør fær obstipatión? 

Umleið 10% av øllum børnum hava onkutíð havt obstipatión. 

 

Obstipatión er sjáldsamt hjá barni, ið fær bróst. Tað kemur 

heldur oftari fyri hjá børnum, ið fáa eftirgjørda mjólk! Eftir 1 

ára aldur er vanligari at børn eru forstoppaði! Tá kann orsøkin 

m.a. vera, at barnið drekkur ov lítið av vætu ella etur kost við 

ov lítið av fibri og frukt. 

Vanligast er obstipatión hjá børnum í 3 ára aldrinum! Mangan 

er tað barnið, ið viljafast heldur afføringinum aftur, í samband 

við at foreldrini vilja læra hana/hann at leggja blæuna av. 

Vanligasta orsøkin til obstipatión er tó at barnið einaferð 

hevur fingið ilt í samband við at hava afførning og síðani 

heldur aftur av angist fyri aftur at fáa ilt. Tað kunnu eisini vera 

aðrar orsøkir: Uppreistur móti foreldrunum, kapping við 

systkin, at tey eru flutt í annan bústað ella annað! 
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Viðgerð 

Ofta er einasta neyðuga viðgerð, at hjálpa barninum í gongd 

aftur at kukka regluliga við hjálp av opningsevni so sum 

movicol, lactulose og laxoberal-dropum. Summartíðir er 

samstundis eisini neyðugt við evnum, sum doyva endatarmin, 

so at barnið ikki fær ilt, tá tað hevur opning!  Opningurin 

verður nú ikki harður og tey fáa tískil ikki ilt longur og ónda 

ringrásin verður brotin! Tað er umráðandi ikki at gevast við 

opningsevnunum ov tíðliga. Mangan tekur tað mánaðir áðrenn 

tarmarnir aftur virka á rætta hátt! 

 

Um børnini eru smá, skulu foreldrini bert lata tey ráða, hvussu 

og hvar tey vilja hava opning! Aftanfyri ein stól ella hjá 

mammu er líkamikið, bara opningurin kemur! Eftir eini tíð, fáa 

tey ikki ilt longur og kunnu spakuliga venja seg við, at hava 

normalan opning! 

 

Ofta byrjar trupulleikin um 3 ára aldur, har barnið er við at 

leggja blæuna av, og tá er umráðandi at bíða við pottuvenjing 

til barnið kennir seg trygt við at hava opning!  

 

Um tað helst vil kukka í blæuna, er einki galið við tí. Tá tað er 

trygt og opningurin er regluligur, verður aftur varliga hjálpt 

barninum at royna vesið ella pottin. 

 

Tað er ein tilgongd at venja tey viljasterku børnini at fara á 

vesið.  
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Dato: juni. 2014 


