
Inngangur

Í Føroyum eins og aðra staðir eru almennu tølini fyri sjálvmorðsroyndir ikki skrásett nóg gjølla.  Hetta var orsøkin til at starvsfólk á intensivu deild, G1, sum í sínum arbeiði taka 

ímóti hesum sjúklingum,  í 2014 settu sær fyri at fáa størri innlit í hesi viðurskifti.   Í 2014 varð ein kanning gjørd, har hugt var at sjúklingum, sum í  einum fimm ára tíðarskeiði frá 

2009 til 2013 vórðu innlagdur á G1 vegna sjálvmorðsroynd. Umframt at kanna títtleika av innleggingum vegna sjálvmorðsroynd, var hugt at kyns- og aldurbýti, á hvønn hátt fólk 

høvdu roynt at tikið lívið av sær, um tað var teirra fyrsta roynd ella um tey høvdu roynt tað áður.  Eisini varð kannað hvørt fyribyrgjandi og uppfylgjandi tiltøk vóru sett í verk undir 

innlegging. Úrslitið av kanningini varð lagt fram á granskingardegnum á LS í 2014. 
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Afturlítandi kanning av sjúklingum, innlagdir á G1 vegna

sjálvmorðsroynd í tíðarskeiðinum 2014 til og við  2018.

Háttalag

Kanningin, ið er deskriptiv og afturlítandi, tekur støði 

í kvantitativum háttalagi við positivistiskari tilgongd, 

har emperiin er grundað á dátur frá innløgdum sjúklingum, 

sum í støðuni ikki ynkstu at liva longur.

Datainnsavningin tekur støði í  eini  hondskrivaðari sjúklingaskráseting á G1 og  teldutøkum sjúklingadátum í Cosmic.  

Alt dátutilfar verður navnloynt.

Løgfrøðilig viðurskifti

Verkætlanin verður gjørd vísandi til leiðregluna  um journalaudit og onnur heilsufaklig audit í PLI.  
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Definitiónin uppá sjálvmorðsroynd sambært WHO

‘An act with a nonfatal outcome, in which an individual 

deliberately initiates a non-habitual behaviour that, 

without intervention from others, will cause self-harm, or 

deliberately ingests a substance in excess of the 

pre-scribed or generally realized therapeutic dosage, and 

which is aimed at realizing changes which the 

subject desired via the actual or expected physical 

consequences”’(Guo B, Harstall C, 2004). 

Endamál

Nú er ætlanin at endurtaka somu kanning fyri tíðarskeiðið 

2014 – 2018, tó við smærri broytingum., sum geva eina 

neyvari mynd av støðuni. 

Tey seinastu árini hevur fokus verið á orsøkunum til, at  fólk 

kunnu gerast tunglynt,  og í summum førum  royna  at taka 

lívið av sær.  Eitt nú hevur  seinastu árini verið varpað ljós á  

sálarsjúku, happing, harðskap og blóðskemd, og tilboð um 

hjálp av ymiskum slag eru vorðin alt meiri vanlig.  Tey ungu 

sum sambært seinastu kanning  telja  størsta partin av 

teimum, sum verða innløgd á G1 vegna sjálvmorðsroynd, 

hava fingið  tilboð um sálarfrøðiliga hjálp í miðnámsskúlunum.  

Atgongdin til ávísan heilivág er broytt síðani seinastu kanning.  

Skerpað  atgongd til heilivág hevur víst seg at havt týdning fyri 

títtleikan av sjálvmorðsroyndum aðra staðir, men enn er eingin 

vitan um hetta í Føroyum.     

Ætlaða kanningin  kann vera við til at geva eina dagførda 

mynd av støðuni viðvíkjandi sjálvmorðsroyndum, sum krevja 

innlegging í dag, og skapa grundarlag fyri samanberingum frá 

fyrru kanningini. Slíkar samanberingar kunnu hava týdning, tá 

arbeitt verður víðari við fyribyrging og at  avmarka talið av 

sjálvmorðsroyndum í Føroyum.  

Úrslit frá kanningini 2009 – 2013

• 167 fólk vóru innløgd vegna sjálvmorðsroynd

• 110  kvinnur (66%) 

• 57 menn (34%)

• 70 % av teim innløgdu vóru undir 40 ár, og 27 % vóru undir

20 ár.

• 88 hættir vóru nýttir, yvir 95% vóru medisineitrað

• 32%  vóru PCM  eitrað

• 59 %  vóru innløgd fyri fyrstu ferð,

• 41% høvdu roynt sjálvmorðsroynd tvær ella fleiri ferðir.


