
 

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 kennir og at fáa barnið áhugað! 

T.d.“Rumparholið opnar og kukkurin kann koma út”.  

 

ALDRIN nýta nei-lig orð ella skelda barnið hesum viðvíkjandi !!!!  

 

Tosað við barnið og greið frá, at vit fara at hjálpa tí at bestemma yvir 

rumpuni!  

Vit vita gott, at tað er ringt og at barnið ræður. 

Saman við barninum skulu foreldrini leggja eina ætlan hvussu tey saman 

við barninum skulu bæsa trupulleikanum, so at barnið bestemmar yvir 

kukkinum og ikki øvugt.  

 

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

 Barnadeildin  tel 304500   

www.barnadeildin.fo 

 Email:  barnadeildin@ls.fo  

Obstipatíon (danskt: forstoppelse)  

børn eldri enn 3-4 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, krossar 
beinini ella situr óróliga. 

-At barnið fær ilt, tá tað hevur opning 
 

Aloftast er einki galið við tarmunum, men barnið vil fyri ein hvønn 

prís ikki hava afførning! Hon ella hann heldur aftur, tá tey merkja at 

tey vilja kukka. Úrslitið er, at stórir klumpar av afføringi samla seg í 

endatarminum og blívur hart. Tá tað ikki er meiri pláss í tarminum, 

seyrar afførningurin forbí í smáum klattum. At enda er trýstið  so 

stórt, at afføringurin kemur út við gráti og eymkan! Tað tekur tímar 

at vera á vesi og rumpan er mangan reyð. 

Eftir at hava havt afføring heldur barnið sær nú aftur í fleiri dagar til 

næstu ferð tað sama hendur 

Faktorar í tí sálarligu menningini hava allar helst eina ávirkan. 

Trupulleikin tekur seg oftast upp í tí tíðarskeiðinum,har 

egosentrisiteturin og viljastyrkin kemur á hámark. Eisini hava hesi 

børn oftast ein sterkan vilja og vilja ikki taka boð frá nøkrum. Heldur 

ikki frá tarminum!  

Tá tarmarnir eru úttambaðir av afføringi, ið hevur staðið ov leingi, 

kann eisini afføringur leka í undirbuksurnar. Barnið kennir ikki, at 

afføringurin kemur út. Barnið roynir at  koma av við afførningin, 

men klárar tað ikki!  
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Í hesum førum kann trupulleikin ofta loysast við opningsevni! 

Um børn, ið áður hava verið rein í longri tíð og nú nærkast 

skúlaaldur, aftur javnan fáa opning í buksirnar, er tað mangan 

sálarligt. Og tá kann hjálp fáast frá barnalækna, ið møguliga ráðir til 

at fara víðari til sálarfrøðing!  

Um børnini hava viljasterka obstipatión, er viðgerðin, at hjálpa 

teimum at kukka við hjálp av opningsevni so sum movicol, lactulose 

og laxoberal-dropum. Summar tíðir er samstundis eisini neyðugt við 

evnum, sum doyva endatarmin, so at tey ikki fáa ilt, tá tey hava 

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! 

 

Umráðandi er at hava fastar tíðir at fara á vesið! 

Tvær ferðir dagliga, eftir máltíð, skulu tey sita á vesinum í ca. 10 

min. Og sjálvandi skulu tey eisini fara á vesið, tá tey vilja kukka!   

Tey skulu sita gott og lena seg framav! Tey kunnu fáa eina bók ella 

annað leikutoy inn við, so at tað er hugnaligt at vera á vesi! 

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

Fyrstu tíðina skulu børnini sjálvi ráða hvar tey hava opning!  

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

vesið.  

Fyrstu tíðina skulu børnini sjálvi ráða hvar tey hava opning!  
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