
Aðalfundurin 27. apríl 2016 og formansfrágreiðing 2015/2016 
 
 
Á ráðstevnuni, sum Alzheimerfelagið saman við Kommunufelagnum skipaði fyri tann 13. og 
14. februar 2015, varð fokus sett á VIRÐIR - SKYLDUR – ÁVIRKAN. Heitið á ráðstevnuni 
funnu vit fram til, tí at komandi 20 árini fer talið av demens at tvífaldast, og tí at eldraøkið varð 
lagt út til kommunurnar at umsita. 250 fólk møttu hvønn dagin, og tað gevur okkum eina 
greiða ábending um, at brúk er fyri áhaldandi at seta demensøkið á breddan, so ella so. At 
tað er brúk fyri Alzheimerfelagnum, síggja vit eisini til tey tiltøk, vit hava, tað møta altíð nógv 
fólk. 
 
Demensætlan fyri Føroyar: Vit, sum sótu í arbeiðsbólkinum ”demensætlan fyri 2015”, vóru 
ovurfegin um at kunnu handa demensætlanina tann 13 februar 2015, sum landstýrisfólkini 
skuldu brúka víðari at skipa demensøkið í Føroyum. Tann størsti trupulleikin var og er nokk 
enn, at demensøkið ikki er skipað. Demensætlanin leggur upp til, at óansæð hvar í landini ein 
demensraktur býr, skal hann hava ta tænastu, honum tørvar. Í dag er ikki líka mikið, hvar í 
landinum tú býrt, um tú fært demens. Tilboð og vitan eru ymisk.  
 
Tað er eingin strategi fyri demensøkið í Føroyum, og Alzheimerfelagið metir, at tað hastar. 
Hóast øll rópa eftir einari demensstrategi, og strategiin er í demensætlanini, er einki hent.  
 
Demensøkið manglar at skipast. Demens er vitanartungt, og enn tørvar okkum at útbúgva øll 
starvsfólkini. Demensætlanin leggur upp til at førleikamenna/undirvísa øllum starvsfólkunum, 
sum arbeiða við demensraktum í modul 1, 2 og 3. Øll, sum starvast í røktini, skulu hava 
modul 1 og kunnu síðani sjálv velja, um tey taka modul 2 og 3. Hetta hevði lyft økið 
beinanvegin og spart okkum túsundtals krónur.  
 
 
250 túsund settar av: 23 desember 2015 fann Alzheimerfelagið útav, at ikki ein króna var 
sett av til demensætlanina. Felagið gjørdi vart við hetta, og demensætlanin fekk nógva rúmd 
og tíð í tinginum til seint út á náttina. Har var ikki semja: nøkur vildu lata 1 millión, men 250 
túsund vóru settar av, og síðan hava vit einki hoyrt. Alzheimerfelagið spyr tí Landstýrisfólkini í 
almanna- og heilsumálaráðnum, hvørjar ætlanar liggja fyri framman, og um nakað er ella 
verður sett í gongd fyri tær 250 túsund?  
 
Avvarðandibólkar. Felagið hevur í nógv ár skipað fyri hesum bólkum, men valdi at gevast við 
bólkunum 1 januar 2015 fyri at brúka orku og pengar aðrastaðni - eisini tí tað er ein almenn 
uppgáva. Vit heita á avvarðandi partar um at seta avvarðandibólkar í gongd, tí tá ein í 
familjuni fær demens, rakar tað alla familjuna, sum skal liva við einum broyttum og annarleiðis  
gerandisdegi.  
 
Gransking: Maria Skaalum Petersen, granskari á Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu, 
fekk játtað kr. 1.5 millión tann 19. februar í 2015  til eina granskingarætlan um Alzheimers 
sjúku i Føroyum.  



 
Eingin viðgerð er tøk at grøða ella steðga sjúkuni. Tí er stórur tørvur á at fáa meira vitan um 
Alzheimers, at skapa eina betri fatan av sjúkuni og menna viðgerð, sum kann seinka, steðga 
ella enntá fyribyrgja sjúkumenningini. Orsøkirnar til Alzheimers eru ókendar, men kunnu bæði 
verða orsakað av genetiskum (ílegu, arva) og umhvørvisligum ávum. Ætlanin er at gera eina 
Alzheimers kohortu við tí endamáli at finna arva- og umhvørvisviðurskifti, sum ávirka vandan 
fyri Alzheimers í Føroyum. Hildið verður, at tað er ein serliga góður møguleiki at gera eina 
slíka kanning millum fólk í Føroyum orsakað av landafrøðiligu støðuni, sum gevur eitt 
einsháttað arvagrundarlag, og at hetta er eitt serligt høvi at eyðmerkja arva- og 
umhvørvisviðurskifti, sum hava samband við Alzheimers. 
 
Kanning: Alzheimerfelagið fekk 400 túsund krónur til verkætlan 29. mars 2016. Stuðulin er 
játtaður frá Sjúkrakassagrunninum. Tað er Alzheimerfelagið, sum stendur fyri verkætlanini, 
sum verður framd í samstarvi við Kommunufelagið og við Mariu Skaalum Petersen, granskara 
á Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu, sum verkætlanarleiðara. 
 
 
Endamálið við hesi kanning er at fáa eitt yvirlit yvir títtleikan av demens á eldrabýlum runt allar 
Føroyar. Somuleiðis er endamálið at fáa til vega hagtøl, sum kunna aldursgreina tey, ið eru 
rakt av sjúkuni – bæði við at gera kanningar, men eisini útfrá ymiskum álítandi keldum, sum 
longu eru í skipanini, men sum ikki eru savnaðar á einum stað. 
 
Alzheimerfelagið metir, at hagtøl kunnu verða ein hjálp í sambandi við raðfestingar á 
eldraøkinum, hvussu eldrabýlini verða innrættað/skipað o.s.fr. 
Um tøl vóru tøk um, hvussu nógv fólk við demens búgva á eldrabýlum í Føroyum, hevði tað 
ført við sær, at bæði tann politiska skipanin, leiðslur og eisini starvsfólk høvdu sæð 
annarleiðis uppá hesa stóru avbjóðing. Í summum førum er meirilutin av búfólkunum á 
eldrabýlum demensrakt, hóast bert eitt minni tal av plássum eru eyðmerkt til fólk, rakt av 
demens. 
 
- Vit meta, at hagtøl kunnu viðvirka til, at ein neyðug hugburðarbroyting fer í gongd. Ein 
avleiðing kundi verið, at ístaðin fyri at hava ein lítlan part av búplássunum til demens, vórðu 
smærri eindir gjørdar til tey, ið ikki hava demens, meðan hini plássini vórðu nýtt sum 
demenspláss. Hetta hevði eftir okkara meting gagnað báðum bólkum. 
 
Umframt at fáa hagtøl til vega fer hendan kanningin væntandi at varpa ljós á demens í 
Føroyum og stuðla upp undir, at fleiri verða víst til sjúkugreining. 
 
Alzheimerblað fyri at fáa eitt hálvtíðarstarv: Ein sjálvboðin bólkur undir Alzheimerfelagnum 
fyrireikar eitt lýsingarblað, ið skal koma út hálvan juni. Endamálið er at savna pening fyri at 
kunna seta fólk í ½ starv fyri Alzheimerfelagið. Sum er, verður alt arbeiði í Alzheimerfelagnum 
gjørt sjálvboðið av fólki, sum hvør sær harumframt situr í fullum starvi.  
 
Hesin bólkur hevur fingið góða hjálp frá Jonhardi við verkætlanini, og 10 apríl kunngjørdi 
Jonhard, at hann fór at renna fyri Alzheimerfelagið leygdardagin 7. mai, úr Klaksvík til Havnar. 



Renningin hjá Jonhardi gav 140.000. kr. Hesi bæði tiltøkini kunnu viðvirka til, at felagið fær 
størri hjálp til at upplýsa, vegleiða og annars virka fyri, at demensøkið verður raðfest 
frammalaga í Føroyum.  
 
Alzheimerfelagið takkar eisini fyritøkum og stovnum, sum hava stuðlað Alzheimerfelagnum 
fíggjarliga til ymisk tiltøk í farna ári. 
 
 
Fyri nevndarvali stóðu: Ásla Mohr Poulsen fyri tey avvarðandi. 
 
Fyri fakfólkið er tað Anna Rubeksen, og fyri varalimirnar er tað Sóley Haraldsen. 
  
Anna og Ásla tóku tíanverri ikki við afturvali, og takkar Alzheimerfelagið teimum hjartaliga fyri 
tíðina, vit hava samstarvað. 
 
Tey nýggju í nevndini eru Elin Tausen og Malan Mohr. Vit ynskja teimum hjartaliga 
vælkomnar. 
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