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FLOKKAST Í 3 BÓLKAR: 

• Ein bólkur við fáum trupulleikum 

• Ein bólkur, ið er merktur av eyðkennum, har hesi 
hava ávirkan á tað sosiala-,kensluliga- og arbeiðslívið 

• Ein bólkur við álvarsligari antisosialari atferð ella 
psykiatriskum trupulleikum 

AVLEIÐINGAR AV AT HAVA ADHD 

• Niðursett lívsgóðska 
• Manglandi skúlagongd 
• Manglandi útbúgving 
• Ringt við at støðast í arbeiðshøpi 
• Relationellar trupulleikar 
• Váðaatburð hvat viðvíkur, ferðsluvanlukkur,     
seksuellari atferð,rúsevnismisnýtslu og kriminalitet 
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Viðmerkingar til analysuna. 
• Donsk analysa av vaksnum, sum blivu diagnostiseraði 

1995-2010, nøkur hava fingið diagnosuna eftir, at tey 
vórðu 18 ár, meðan næstan helvtin hevði ikki fingið 
diagnosuna, fyrr enn yvir 30 ár. 

• Viðmerking: “ det har været slående at konstantere, at 
der ikki har været et eneste område, hvor voksne med 
ADHD har klaret sig lige godt som andre”. 

• Især slående, hvor dårligt de klarer sig på 
arbejdsmarkedet.... 
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KJARNUEYÐKENNI 

• Uppmerksemi: 
       -áhaldandi uppmerksemi (blíva liðug við eina uppgávu) 
 - selektivt uppmerksemi (yvirhoyra/útiloka stimuli) 
 - deilt uppmerksemi (evni til at skifta fokus) 
 - samtíðis uppmerksemi (fleiri uppgávur í senn) 
• Hyperaktivitet: 

– fysiskt óró, rastloysi, innari óró,ringt við at slappa av 
– tosa nógv, ↓ iniativ, dagdroyma 

• Impulsivitet: 
– óhóskandi atferð,avbróta /órógva, trupult við at bíða 

Symptom Børn Ung Vaksin 

Óuppmerksemi -gera “býtt” mistøk 

-vera løtt avleidd 

-lurta ikki eftir boðum 

-gloymsk 

-óorganiseraði 

-vera løtt avleidd 

-trupult at savna seg 

-gera ikki heimaarbeiðið til tíðina 

-trupult at arbeiða sjálvstøðugt 

-trupult við at gjøgnumføra lyftir 

-keða seg lætt 

-óorganiseraði 

-gloymsk 

-trupult við at lurta eftir 

boðum/vegleiðing 

-gera ikki papírarbeiði liðugt 

-stórar uppgávur gerast ov mikið  

-klára ikki “deadlines” 

Óorganiseraði/serliga í mun til at umsita 

tíð 

-gloyma avtalur 

-koma ov seint til avtalur 

Impulsivitetur -avbróta onnur 

-siga ting bart út/svarið gleppur av munni 

-trupult við at bíða til tað er teirra túrur 

at sleppa framat 

-eksperimentera við ella misbrúka 

rúsandi evni 

-sex uttan verju 

-fleiri sexuellir partnarir 

-øðisútbrot 

-koyra ov skjótt 

-bilvanlukkur 

-avbróta onnur 

-stór nýtsla av alkohol ella tubbak 

-eksperimentera við  ella misnýta rúsandi 

evni 

-koyra ov skjótt/bilvanlukkur 

-øðisútbrot 

-bróta onnur av 

-bráð við at skifta arbeiði 

-impuls keyp 

-sambond uttanfyri hjúnarlagi 

Hyperaktivitetur -ófriðalig og hava ófrið á sær 

-renna runt og hoppa har tað ikki er 

hóskandi 

-trupult við friðaligum 

aktivitetum/spølum 

-høgan aktivitet “sum drivin av einum 

motori” 

-rastleys 

-síggja út til at hava nógv at gera, men tað 

kemur lítið burturúr 

-rastloysi 

-órólig 

-tosa nógv 

-velja sjálvi “aktiv” arbeiði 
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Kognitivir trupulleikar 

• Hvussu heilin virkar til: 

– kunning 

– sansa ávirkan 

• Tað er hvussu ein persónur upplivir eina “støðu” og 
ikki sjálv “støðan”, sum er avgerðandi fyri, hvussu ein 
reagerar. 

EKSEKUTIVIR FØRLEIKAR 

• Eru prosessir sum verða skipaðar frá frontallappanum 

• Útinnandi funktión 

• Hava týdning fyri: 
– at vit kunnu hugsa málrætta  

– trupulleikaloysn 

– at ein kann skúgva til viks ella stýra óviðkomandi ávirkan 

– at ein kann læra av royndum 
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EKSEKUTIVIR FØRLEIKAR 

• Evni at tillaga aktuella atferð í mun til umstøðurnar 

 

• Er eitt samlað hugtak fyri tilgongdum sum stýra 
okkara kognitivu-, kensluligu- og atferðar førleikum í 
mun til trupulleikaloysn 

PARAPLYFUNKTIÓN 

EKSEKUTIVT 

VIRKSEMI 

IMPULS-
KONTROL 

MONITOR-
ERING 

INITIERING TILRÆTISLEGG-
JAN/ SKIPAN 

ARBEIÐSMINNI 

KENSLULIGT 
TAMARHALD 

FLEKSIBILITET 
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Tálman av impulsum 

• Stýrir impulsum og atferð, tillagar (modulerar)egna atferð í mun til 
rætta tíðspunkt ella tann rætta kontekstin 

• Dømi:  

– Fysiskt hyperaktiv/ rastleys 

– Ópassandi reaktiónir ímóti øðrum   

– Hava trupult við at “stinga fingurin í jørðina” 

    áðrenn tey handla 
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Fleksibilitet 

• Evnini at flyta seg “frítt”frá einari støðu, aktiviteti ella 
trupulleika, víðari til tað næsta, alt eftir hvat støðan 
krevur 

• Tað at kunna loysa trupulleikar á ein fleksiblan hátt 

• Ringt við at broyta fokus frá einari støðu ella evni til 
tað næsta “tað er fastlæst” 

Kensluligt tamarhald (kontrol) 

• Evni at laga seg til kensluligt aftursvar(respons) 

• Kensluligan labilitet(sinnalag) ella kensluligt bráðlyndið 

• Dømi: 
– Hava ógvusligar reaktiónir uppá lutfalsliga minni hendingar, 

antin tað, at ein fer at gráta ella eru bráðsint, kedd ella 
yvirreagera 

– Siga “eg blívi kedd/ur ella yvirreageri næstan uttan grund” 
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INITIERING 

• At taka iniativ og koma ígongd við eina 
uppgávu. 

 

Arbeiðsminni 
• Er av avgerðandi týdningi, í nógvum ymiskum dagligum 

virksemi 
• Uppgávur sum eru í stigum, tá ein er í gongd við fyrsta 

stig, gloyma seg vekk í tí, yvir-fokusering 
 

• Dømi: 
Verða biðin um at gera trý ting í senn, minnast 
bert tað fyrsta og tað síðsta 
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Tilrættisleggjan/samskipan 

• Krevur at hetta verður gjørt í eini raðfylgju, í mun til tíðarskeið 

• Menna trupulleikaloysnir sum eru neyðugar, fyri at kunna 
greiða eina uppgávu 

• Dømi:  
– Siga “eg tilrættisleggi ikki, fari bara í gongd við 

– T.d. at matgerða, skúlaarbeiði osv...” 

– Fara til verka, uttan at hugsa um hvat ein hevur brúk fyri 

Monitorering 

• Evni at síggja, á hvønn hátt eins atferð hevur ávirkan 
á onnur menniskju. 

 

• Dømi:  

– Eru ikki greið yvir, hvussu tey eru í einum bólki 



20-04-2016 

11 



20-04-2016 

12 

Ungdómsárini  
• Støðug menning og sosialisering 
• Ein skal taka støðu til týðandi avgerðir sum skapa 

grundarlagið fyri vaksnamannalívinum 
 

• Tað verður vænta, at ein megnar: 
– Útbúgving 
– Arbeiðsmarknaðin 
– Familjulív 
– Peninga viðurskifti 

• ADHD kann føra við sær eina seinkaða menning 

 

• Tí eins búning ikki er sum hjá javnaldrandi  

 

• Ikki klár at taka tað ábyrgd, soleiðis sum umhvørvið 
væntar av einum 
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Skúlagongd 

• Ringt við at fanga “felags”boð 
• Trupulleikar við at sita still og lurta 
• Tann stilla (ofta gentur) sita í egnari verð 
• Sum børn serliga konkret í síni fatan 
• Niðursett evni til abstrakta hugsan 
• Fakligar avbjóðingar, serstakar innlæringstrupulleikar, t.d. dysleksi 
• Manglandi tíðarkenslu, ringt við at møta til tíðina 
• Fáa ikki gjørt uppgávur til tíðina, avlevera til tíðina... deadlines.... 

 
 

Vísir seg at.... 
• So hvørt sum ein blívur eldri, ↑ fakligar trupuleikar, tí krøvini økjast í mun 

til: 
– skipan 
– yvirlit 
– Innlivan 
– Umganga uppgávur sum krevja áhaldandi uppmerksemi 

• Trupult við at: 
– koma í gongd við uppgávur 
– fullføra og fylgja upp uppá ein setning 

• Torført at: 
–  at gera fleiri ting í senn  
–  at flyta uppmerksemi frá eini uppgávu til eina aðra 
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• Keða seg lætt 

• Ótolin, lætt við at ilskast og blíva ørkymlaði 

• Impulsiv 

• Ábyrgdarleysa atferð  

• Missa tamarhaldi  

 

 

 

• Hetta eru alt avbjóðingar, sum eisini hava 
týdning í: 

– Arbeiðshøpi  

– Familju viðurskiftum 
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Avbjóðingar í mun til arbeiði 

• 55% uppliva at blíva uppsøgd, meðan tað bert vóru 
23% í kontrol bólkinum 

• Í fyrstani upplivist alt spennandi, avbjóðingar og 
hugaligt  

• Eftirhondini sum alt gerst meira vanabundi, minkar 
áhugin 

• Lága frustratiónsgáttin gevur tvístøður 

• Ein sigur upp...impulsiv atferð 

• Hava nógv góð hugskot 

• Trupult við at fáa avgreitt uppgávuna 
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Familjulív 
• Praktiskar uppgávur: 

– Hjúnafelagin/partnarin sum ikki hevur ADHD, fær 
leiklutin sum tann ábyrgdarhavandi 
– átekur sær fleiri praktiskar uppgávur 

 
ójavnvág og neiligt huglag 

 
– tann við ADHD kann upplivast sum tvørur og sjálvssøkin, vegna 

manglandi fleksibilitet 

 

Familjulív 
 

• Kenslulívið verður ávirkað av: 

– Hýrðisbroytingum  

 

Ávirkan á: 

– mátan eina gevur umsorgan 

– vísir eymleika 

– samskifti 
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Familjulív 

• Tvífalt øktum vanda fyri at uppliva hjúnaskilnað 

• 4 ferðir so nógvar klagur um vánalig 
familjuviðurskifti...? 

Møguleikar 

• Virkisføri og førleikar kunnu mennast  

• Tað er ikki lætt og tað tekur tíð 

• Fyri at menna evnini til at samskipa, er tað brúk fyri einum 
stuðlandi umhvørvi, familja, vinir, lærara, arbeiðsfelagaðar.... 

• Hetta fyri at varveita gott sjálvvirði og virkisføri í 
dagligdegnum 
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TVØRGEIRA SAMSTARV 

• Ein miðvís skipað ætlan fyri tann einstaka grundað á eina 

fjøltáttaða heildarmetan av avbjóðingum 

• Ein væl tilrættisløgd ætlan  fyri økið 

Átøk-psykiatriin 

• Heilivágur  

• Psykoedukatión 

• Stuðlandi samtalur 

• Terapi 

• Co-morbiditet: tillaga viðgerð eftir tørvi 
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Heilivágur 
• Við ADHD sæst ofta lág konsentratión av kemiskum evnum, sum regulera: 

– Motorik 

– Konsentratiónsevni 

– Organisatiónsevni 

– Planleggingarevni 

– Avgerðarprocess  

• Heilivágur kann geva betur regulering av kemiskum stoffum og førir til 
betring av atferð og innlæring  

Heilivágur 

• Uppfylgjan í mun til heilivág: 
– Læknar/ sjúkrarøktarfrøðingar  uppfylgjan 
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Psykoedukatión 

Psykoedukatión er heitið fyri einari skipaðari undirvísing fyri sjúklingar 
og/ella teirra avvarðandi um evnir í samband við psykiatriskar trupulleikar. 
Endamálið er at vitan um og innlit í eyðkenni, sjúkugongd og orsøkir, soleiðis 
at sjúklingur og avvarðandi fáa best møguligu lívskor. Endamálið við 
undirvísingina av sjúklingunum er sekunder fyribyrging, tvs. Lærdómur at 
meistra núverandi støðu, fyribyrgja afturstig og fremja rehabilitering.”  

      (Regeringens psykiatriudvalg, bilagsrapport 2, síða 167)  

 

Psykoedukatión 
• Skipan: 

• Psykoedukatión í bólkum, vaksin við ADHD og 1-2 av teirra nærmastu 
avvarðandi 

• Møtast 4 ferðir á 2½ tíma 

• Sjúkrarøktarfrøðingar, lækni og sálarfrøðingur undirvísa 

 
• Innhald:  
• Hvat er ADHD, eyðkenni, eksekutivar funktiónir og comorbiditetur 
• Útgreinan, diagnostisering og viðgerð 
• Orsøkir og útlit 
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Keldur 
• Socialstyrelsen (2013): National ADHD-handleplan – pejlemærker, 

anbefalinger og indsatser på det sociale område, Danmark, ISBN: 978-87-
93052-03-1  

• Wills, K. (2005):Generelt om eksekutive funktioner, Udleveret på NAN 
konferencen,Tampa, Florida 

 

 

almannaverkið 
DEILDIN FYRI MENNING Í VIÐSKIFTADEPLINUM 
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    Skrá   

 Almannaverkið 
 Bygnaðurin 

Deildin fyri Menning 

Tiltøk hjá Almannaverkinum     
(“Trappan”) 

  

 Ráðgeving, rættindi og skyldur 
 

 Virknisvenjing 
 

 Arbeiðsbúgving 
 

 Tillagað starv 

 
 Fyritíðarpensjón  

 
 

 Stuðulsfólk/mentor, vart bútilboð 
 

Stakútreiðslur 

Bústaðarískoyti 

Málsgongd 
 Heildarlýsing  

Møguligt samstarv við 

Samband 

    
Bygnaðuri
n  
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Deildin fyri Menning 
Á deildini fyri Menning verður dentur lagdur á at menna og stuðla borgarum til størri 
sjálvbjargni og sjálvsavgerðarrætt.  

Ein týðandi lutur av hesum arbeiði er at stuðla borgarum at fáa eitt virkið arbeiðslív, heimalív 
og frítíðarlív. Vit møta borgaranum, har hann er – tey hava ymiskar avbjóðingar, eru ikki eins 

Høvuðsuppgávurnar í deildini eru innanfyri endurmenning, arbeiðsbúgving, fyritíðarpensjón 
og viðgerða umsóknirnar um stuðul og vardan bústað. 

Deildin fyri Menning er staðsett kring landið – Tórshavn, Tvøroyri og Klaksvík. 

24 starvsfólk arbeiða á deildini. 

 

  

Tiltøk hjá deildini fyri Menning 

1 

Arbeiðsbúgving 

2 

Tillagað starv 

3 

Fyritíðarpensjón 

4 
Stuðulsfólk 

Bústovn 

5 

Ráð og vegleiðing 

Endurvenjing 

Hjálpartól 
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    Ráðgeving, rættindi og skyldur   

 Almannaverkið hevur eina lógarfesta skyldu at veita persónliga sosiala ráðgeving 

 Borgarin hevur rætt til at verða hoyrdur og fáa innlit, rætt til at lata seg umboða av øðrum 
og eisini ber til at hava hjáseta við til samrøðu 

 Stuðul verður einans veittur til útreiðslur, sum ikki eru fevndar av aðrari lóggávu 

 Sosialar hendingar, ið møguliga kunnu geva stuðul eru t.d.  

 sjúka ella skaði 

 arbeiðsloysi  

 Endamálið við ráðgevingini er sjálvbjargið lív  

  

  

  

  

Virknisvenjing  
Virknisvenjing  
 Fyri borgarar, sum fáa: 

 Sjúkradagpening, ella 

 Veiting eftir forsorgarlógini vegna arbeiðsloysi ella sjúku 

 

 Arbeiðstilboð á einum almennum ella privatum arbeiðsplássi 

Styttri arbeiðsrættað skeið 

Onnur styttri, ikki beinleiðis arbeiðsrættað fyriskipan, sum økir um arbeiðsmøguleikarnar 

Í mesta lagi í 6 mánaðir 

Virknisviðbót kann møguliga latast  
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Arbeiðsbúgving 

 Arbeiðsroynd 

Meting av arbeiðsføri (avklárandi),                             
upp til eitt ár við hægri uppihaldsveiting 

  Arbeiðsvenjing  

Førleikagevandi tiltak, upp til 1 ár við løn 

  Útbúgving 

Allar førleikagevandi útbúgvingar                          
Stytsti vegur til arbeiðsmarknaðin  

T.d. Miðnámsskúli, Tekniskt Yrkisnám, 
Fróðskaparsetrið og yrkislæra 

 

 

 

 

 

   Styttri førleikagevandi skeið  

T.d. Trygdarskeið, koyrikort 

 Leiðbeinari 

Upplærir og stuðlar á arbeiðsplássinum/ 
skúlanum. Er tíðaravmarkað. 

 Íverksetan - Rentufrítt lán til at stovna egna 

fyritøku 

  Tað er ein tilgongd til at náa málinum. 
Tað  eydnast ikki altíð fyrstu ferð. Kann verða ringt 
at halda borgaranum fast í allari tilgongdini og 
kunna fleiri tiltøk skipast 

 

 

Tillagað starv  
 

Treytir 
 Arbeiðsførleiki niðursettur við 1/3 

 Arbeiðsbúgving ella umskipan ikki  

    ein møguleiki 

Lønarviðurskifti 
 Arbeiðsgevari rindar løn sambært sáttmála 

 Arbeiðsgevari rindar lønarískoyti 
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     Fyritíðarpensjón  
Treytir 
 Arbeiðsførleikin varandi niðursettur við í 

minsta lagi eini helvt 

 Arbeiðsbúgving ella umskipan ikki ein 
møguleiki 

Avtalað løn til fyritíðarpensjónistar 
 Galdandi fyri hægstu fyritíðarpensjónistar 

 Upp til 15 tímar um vikuna 

 Avtalað løn/samsýning 

    Avtalast við fakfelag og arbeiðsgevara 

 

 

 Fyritíðarpensjónistar, sum hava arbeiðs-
førleika eftir, kunnu søkja um styttri 
førleikagevandi skeið, ella arbeiðsbúgving, 
men verður pensjónin tá steðgað 

 

 

Stuðulsfólk/mentor, vart bútilboð 
 

Almannalóggáva heimilar tænastur til fólk, sum hava tørv á persónligum 
stuðli/mentor, fyri at megna gerandisdagin 

 

Samstarv er millum deildina fyri Menning og avvarðandi eind í 
Trivnaðardeplinum um stuðulsfólk/mentor og vart bútilboð 
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Stakútreiðslur,  sum kunnu søkjast serstakt um 

 Møguleiki er at søkja um stakútreiðslur.  Talan skal tá verða um eina neyðuga og rímiliga grundaða 
útreiðslu. Ein tørvsútrokning verður gjørd, har tað verður mett, um borgarin hevur ráð til at gjalda 
útreiðsluna við síni inntøku og møguliga í avdrøgum. Hugt verður eisini um viðkomandi kann rinda 
útreiðsluna við ogn. Harumframt  verður kannað um Heilsutrygd, Vanlukkutrygging ella onnur 
trygging kann gjalda útreiðsluna, heilt ella partvíst.  

  
  § 15.1 í forsorgarlógini gevur møguleika fyri at veita stuðul til stakútreiðslur. Hjálpin kann verða veitt í sambandi 

við  uppihaldshjálp, men kann eisini verða veitt serstøk.  

 

 § 15.2 í forsorgarlógini gevur møguleika fyri at veita stuðul til gjald av útreiðslum til ymiska sjúkuviðgerð, heilivág, 
tannviðgerð ella líknandi útreiðslur, herundir útreiðslur av t.d. fyrioterapi, psykologhjálp og kiropraktor.  

 

 § 12 í almannapensjónslógini gevur eisini møguleika fyri at veita stuðul til stakútreiðslur. Hjálpin kann verða veitt í 
sambandi við fyritíðarpensjón 

Bústaðarískoyti 
 

Persónar við fleiri enn 2 børnum at forsyrgja og hava høgar bústaðarútreiðslur 

Persónar við djúptøknum sálarligum trupulleikum, samansettar (kompleksar) sosialar 
trupulleikar ella vegna kropsligt brek 

 

 Talan er um eina meting í hvørjum einstøkum føri, um neyðugt er við einum serligum bústaði 

 Er bíligari bústaður ein møguleiki 
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     Málsgongd 
 Tá Almannaverkið fær eina áheitan, eina fráboðan, eina umsókn, ella eitt tilmæli um ein 
borgara við samansettum tørvi á stuðli eftir almannalóggávuni, verða hesar viðgjørdar útfrá 
einari sosialfakligari heildarmeting 

  Skaffa neyðugar upplýsingar fyri málsviðgerðina, t.d. frá kommunu lækna, psyk.dep. 

  Samrøða 

  Viðgerð av málinum 

  Avgerð – avgerðin kann kærast 

  Møguligur stuðul (veiting/fyriskipan) setast í verk 

  Uppfylging (og evt. iverkseta nýggja fyriskipan um tað er neyðugt) 

 

 

    Heildarmeting 
 Heildarmetingin byggir á eina sosialfakliga heildarlýsing 

 Metingin byggir á eina kvalitativa metodu við einari lýsing og einari tulking 

 Endamálið er at tryggja, at borgarin fær ta hjálp honum tørvar, og sum hann hevur rætt til 
eftir almannalóggávuni 

 Til hetta hava vit eitt amboð við lýsingarbløðum og virkisætlan, sum er eitt aktivt amboð, eitt  
  samstarvsamboð millum borgara og sosialráðgeva. Talan er um eina gongd (prosess) við                                                          
einari heild og nógvum lutum:  

 

  

  



20-04-2016 

29 

Møguligt samstarv við  
Familju/ 

netverk Skúla/les
trar-

vegleiðar
a 

Stuðulsf
ólk/me

ntor 

Sálar-
frøðing 

Hjálpart
ól Fys/erg

o-
terapeu

t 

Psykiatr
iski 

Depilin 

Barna-
verndar

-
tænast

una 

Krimina
l-

forsorg 

Arbeiðs
-gevara 
/Dugni 

Samband 
 

 www.av.fo 
 Hentir upplýsingar 

 Møguleiki at heinta niður umsóknarbløð undir ‘Oyðubløð’ 

 av@av.fo 
 Møguleiki at senda teldupost við fyrispurningum 

Tlf. 360000 
 Telefonin er opin mána- til hósdag millum kl. 10.00 – 15.00 og fríggjadag kl. 10.00 – 13.00 

 Telefonnummar hjá øllum starvsfólkum er á heimsíðu okkara 

Móttøka á Smyrilsvegi 20 
 Ráð og vegleiðing 

 Opið í sama tíðarskeiði sum telefonin 

 

 

 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
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Sosialpsykiatri  

Sosialpsykiatri 

Sosial- 
Námsfrøði 

Faklig 
háttaløg 

Samstarv 

Samanumtikið 
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Sosialnámsfrøði 

Í sosialpsykiatriini møta vit nógvum borgarnum við ymiskum sálarligum 
avbjóðingum. Vit møta eisini borgarar, ið hava fingið staðfest ADHD. 

 

Í okkara dagligdegi vil eg siga at sjálvt diagnosan ikki fyllir tað mesta, 
men heldur leggja vit dent á tær styrkir, ynskir og dreymar okkara 
borgara hava. Eitt sum eyðkennir okkara borgarar eru ynskini um at 
verða ein partur av felagsskapinum – ynskir um at hoyra til eina familju, 
vinir, floksfelagar, starvsfelagar og mangt annað.  

 

• Kontaktpersónur 

• Samstarvsavtala 

• Samtala 

 

 

 

Faklig háttaløg 

Yvirskipað arbeiða vit útfrá fylgjandi sosialfakligum háttaløgum: 

 

 

• Recovery 

• Relatiónum 

• Sosialførleika venjingar 

• Mentalisering 

• Psykoedukatión/sjúkdómslæra 
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Relatiónsarbeiði 

Relatiónir eru lívsneyðugar fyri okkum menniskju, tí tað er ígjøgnum 
relatiónina at við verða viðurkend sum menniskju. 

 

• Kontakt 

• Viðurkenning 

• Tagnarskylda 

• Álit 

• Tilvitan 

• Eksponering 

• Áhaldni 

 

Sosialpsykiatriska toymið 

 

Mentalisering er tann námsfrøðiliga tilgongdin, ið vit nýta í relatiónini 
 
Tá vit tosa um mentalisering, hava vit fatur á báðum endunum í 
relatiónini, tað snýr seg um at skilja bæði hin og seg sjálvan. 
 
Mentalisering snýr seg um at skapa meining saman. Tá vit megna at 
skilja tankar, kenslur og intentiónir – bæði okkara egnu og hjá øðrum 
– verður lættari at tillaga seg í samspælinum og at verða spælandi, 
lærandi og skapandi saman. Alt nakað, sum er veruliga avgerandi fyri 
okkara heilsu og lívsgóðsku. 
 
Mentalisering kann lærast í relatiónini við at verða: 
 
Å. Åbenhed 
B. Balance 
E. Empati 
N. Nysgerrighed 
T. Tålmodighed 
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Samstarv 

Tað er av alstórum týdningi við samstarvið millum borgaran og teir samstarvsfelagarnar, 
ið eru um borgaran. 
 
Um borgarin ynskir tað, samstarva vit við aðrar samstarvspartnarir sum eru um 
borgaran, tí tað er okkara royndir at samstarv altíð kemur borgaran til gagns.  

 
• Familjuna/avvarandi 
• Psykiatriski depilin  
• Málsviðgerðar 
• Fountain House 
• Fjálvi 
• Arbeiðsgevarar 
• Barnavernd 
• Og onnur, ið hava týdning fyri tann einstaka borgaran 

Sosialpsykiatriska toymið 

Samanumtikið 

Sum mentorar er okkara týdningarmiklasta uppgáva, at virka sum 
hjálp til sjálvhjálp. 

 

Vit taka okkum av einari breiðari viftu av uppgávum og 
stuðla/ráðgeva borgaranum við: 

 

• Persónliga – at megna sálarligar-, sosialar-, misbrúks-, familju- og fíggjarliga avbjóðingar 

 

• Praktiskt -  at fáa struktur á gerandisdagin, so sum at koma upp, møta til arbeiðis, samband við 
arbeiðsgevarar, almennar stovnar o.s.fr 

 

 

Sosialpsykiatriska toymið 
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Samband 

Hvør kann  hava gagn/tørv á okkara tilboðið ? 

 

• Borgarar millum 18-67 ár 

• Sálarliga avbjóðingar av ymiskum slag 

• Venda sær til Almannaverkið á tlf. 360000  

 

 

Takk fyri 
 

 

Sosialpsykiatriska toymið 

Kunning um 

skúlatilboð eftir 

fólkaskúlan 

Mentamálaráðið apríl 2016 
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Phd-útb (3 ár) 

Kandidat-/Master (2 ár) 

Stuttar 

framhaldsútb.  

Aðrar víðari útb. 

T.d. maritimar útb. 
Bachelor útb. 

(3 ár) 

Yrkis miðnám  

 
Gymnasialt miðnám 

Fólkaskúli (9 år – 10. ár valfrítt) – møguleiki fyri forskúla (1 ár)  

Dagstovnar 

Mentamálaráðið apríl 2016 

• Tekniski skúli 

• HF-skeið 

• Sjónám 

• Húsarhaldsskúlin 

 

Klaksvík 

Glasir 

• Studentaskúlin í 

Hoydølum 

• Handilsskúlin í Marknagili  

• Tekniski Skúli  

• Fiskivinnuskúlin í 

Vestmanna 

• Háskúlin 

• Vinnuháskúlin 

• Fróðskaparsetrið 

Streymoy 

Fiskivinnuskúlin 

Vestmanna 

Miðnámsskúlin á Kambsdali 

 

 

Eysturoy 

Útbúgvingar eftir fólkaskúla 

. 

Suðuroy 
Miðnámsskúlin í Hovi 

Ítróttarháskúli 

MENTAMÁLARÁÐIÐ 

Mentamálaráðið apríl 2016 
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Mentamálaráðið apríl 2016 

 

 

 
  

   
 

Møguleikar fyri stuðli innan vanligu skipanini: 

 
• Skúlin skal, sambært kunngerð, og í samráð við Sernám,  

veita næmingum við serligum tørvi neyðugan sernámsfrøðiligan stuðul,  

fyri at megna útbúgvingina 

 

• Sálarfrøðinga tænasta sett á stovn á miðnámsskúlunum 
 

• Møguleiki er at fara til próvtøku eftir serligari fyriskipan 

 
 
 

 
 

• Politiskt og samfelagsligt ynski um rúmligt miðnám 
 

o Framvegis mong ung, sum ikki nema sær miðnámsútbúgving 
o Ov fá miðnámsskúlatilboð til ung við serligum tørvi 

 

• Málið er, at nógv fleiri nema sær miðnám 

 
 Lógarbroyting sum heimilar serliga skipaðum miðnámi  

 
 Tilmæli um serliga skipað miðnám sum heildartilboð 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mentamálaráðið apríl 2016 
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Mentamálaráðið apríl 2016 

 

 

 
 

Mentamálaráðið apríl 2016 

• Hvat er miðnám? 

 

• Skúli fyri ung ímillum fólkaskúla og aðra útbúgving ella arbeiði 

 

• Hvat er heildartilboð? 
• Felags visitatión til skúlatilboðini 

• Skúli og stuðulsfyriskipanir eftir skúlatíð, sum Almannaverkið varðar av 

• Snikkað til tørvin  
• Mynda eina heild  

 

• Hvørji eru hesi ungu við serligum tørvi? 

 

• Ung, sum ikki megna miðnám uttan munandi stuðulsfyriskipanir  
 - bæði í skúlanum og eftir skúlatíð 
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Mentamálaráðið apríl 2016 

Hvørji skúlatilboð eru? 

 

Serflokkar í Studentaskúlanum í Hoydølum innan autismuøkið 
 Upptøka annað hvørt ár 

 

Serbreytir 

 Miðnámsskúlin á Kambsdali 

 Tekniski Skúli í Klaksvík 
 Glasir í Smiðjugerði (Tekniski Skúli í Havn) 

 

Fyrireikingarflokkur á Glasi (Handilsskúlin) 

 

 
 

Mentamálaráðið apríl 2016 

Hvørjar ætlanir eru? 
 

• Halda fram við serbreytum og serflokkum 

• Halda fram við sernámsfrøðiligum stuðli í vanligu skipanini 

• Sálarfrøðiliga tænastan halda fram og møguliga víðkast 
• Lestrarvegleiðaraskipanini støðugt mennast 

 

Umsóknarfreist á hvørjum ári er: 15. mars 

 

 


