
 

Page 1 of 11 
 

Spurnarkanning til avvarðandi at persóni við demens 

Alzheimerfelagið ynskir at vita, hvussu avvarðandi at persónum við demens hava. Tí skipa vit 
fyri hesi spurnakanning, sum er anonym. Kanningin er stuðla frá høvuðsøki 1 hjá 
Sjúkrakassagrunninum. 

Takk fyri, at tú velur at luttaka 

* 1. Kyn? 
 Kvinna  
 Maður  

  

* 2. Aldur?  

 
 

 
* 3.  Hvar býrt tú? 

 Suðuroyar sýslu  Sandoyar sýslu 
 Vága sýslu  Suðurstreymoyar sýslu 
 Norðstreymoyar sýslu  Eysturoyar sýslu 
 Norðoya sýslu  Annað (vinarliga upplýs) 

  
Teigur til annað: 
 
 

 

* 4. Hvat er títt tilknýti til tann við demens? 
 Eg eri avvarðandi til ein persón við demens 
 Eg eri eftirsitandi (eg havi verið avvarðandi til persón við demens, sum nú er deyður) 

 

* 5. Eru meira enn 2 ár liðin, síðan tann avvarðandi við demens er deyður? 
 Ja – so takk vit fyri tína luttøku. Vit hava sett hesa tíðaravmarking á fyri at tryggja okkum 

eitt ávíst tíðarbæri í svarunum 
 Nei 
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* 6. Hvat er títt tilknýti til persónin við demens? 
 Eg eri hjúnafelagi/maki  Persónurin og eg eru systkin 
 Persónurin er mamma/pápi mín  Persónurin er omma/abbi mín 
 Persónurin er verfaðir/vermóðir mín  Persónurin er barn mít 
 Eg eri vinfólk  Eg eri arbeiðsfelagi 
 Eg eri granni  Annað (vinarliga sig frá) 

Teigur til annað: 
 
 
 

 
* 7. Hvussu gamal/gomul er persónurin við demens? 

 

 
 
* 8.  Hvørjum øki er persónurin við demens knýttur at? 

 Bú- og Heimatænastan í Suðuroy  Økistænastan í Sandoyar Sýslu 
 Norðoya Bú- og Heimatænasta 
 Heimatænastan í Vágum 

 Heilsu- og Umsorganartænastan 
í Tórshavnar kommunu 

 VEKS, Samstarvið  Nánd, Heimatænastan 
 Roðin, Økistænastan  Almannaverki 
 Veit ikki  Annað (vinarliga upplýs) 

 
Teigur til annað: 
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* 9. Hvat slag av demens hevur tann avvarðandi? 

 Alzheimers  Frontotemporal demens 
 Lewy body demens  Vaskuleran demens 
 Veit ikki  Annað (vinarliga greið frá) 

 

Teigur til annað: 
 
 
 
 

 

* 10. Hvat gert tú? 
 Eg eri undir útbúgving  Eg eri í barsilsfarloyvi 
 Eg eri í starvi  Eg eri farin frá við eftirløn 
 Eg eri arbeiðsleys/-ur  Eg eri fólkapensjonistur 
 Eg eri sjúkrameldað/-ur  Eg eri fyritíðarpensjonistur 
 Eg eri í sjúkrafarloyvi  Eg eri heimagangandi 
 Annað (vinarliga greið frá)  

  
Teigur til annað: 
 
 
 
 

 
* 11. Hevur tín leiklutur sum avvarðandi havt ávirkan á títt arbeiðslív? 

 Ja  
 Nei, far víðari til spurning 13  
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* 12. Tú svaraði “ja” til spurningin, um tín leiklutur sum avvarðandi hevur havt ávirkan 
á títt arbeiðslív. Enda setningin “At vera avvarðandi at persóni við demens hevur 
 merkt, at eg...” 

 (Tú kanst velja fleiri svarmøguleikar) 

 eri farin at arbeiða niðursetta tíð 
 eri farin at arbeiða í vardum starvi 
 eri pensjonerað/-ur fyrr enn ætlað 
 eri farin frá við eftirløn fyrr enn ætlað 
 eri vorðin sjúkrameldað/-ur 
 havi takkað nei til nýggjar møguleikar á yrkisleiðini ella arbeiðsuppgávur 
 eri í sjúkrafarloyvi 
 eri uppsøgd/-sagdur 
 havi fingið minni krevjandi/ábyrgdarfullar arbeiðsuppgávur 
 havi skift yrkisleið 
 kann brúka mínar royndir sum avvarðandi í mínum arbeiði á ein positivan hátt 
 annað (upplýs vinarliga) 

 

Teigur til annað: 
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* 13. Hevur tað havt fíggjarligar avleiðingar fyri teg, at tú ert avvarðandi at persóni 

við demens? 
 Ja  
 Nei – far víðari til spurning 15  

 

* 14. Tú hevur svarað “ja” til spurningin, at leikluturin sum avvarðandi, hevur 
 havt fíggjarligar avleiðingar fyri teg. Á hvønn hátt? 

 (Tú kanst velja fleiri svarmøguleikar) 

 Lægri inntøku orsakað av mistari arbeiðstíð 
 Tann avvarðandi við demens hevur fingið lægri inntøku orsakað av mistum arbeiðsevnum 
 Øktar útreiðslur í sambandi við leiklutin sum avvarðandi (t.d. sálarfrøðilig hjálp) 
 Øktar útreiðslur til røktarheim (t.d. dupult húsaleiga) 
 Øktar útreiðslur til heilivág 
 Øktar útreiðslur til løgfrøðiliga hjálp (t.d. í sambandi við verjumál, fulltrú) 
 Útreiðslur í sambandi við privata hjálp (ikki kommunal tilboð) 
 Útreiðslur í sambandi við dagtilhald/umlætting og dagtilboð 
 Øktar flutningsútreiðslur (t.d. leigu av bili til og frá bústaði) 
 Øktar røktarútreiðslur (t.d. fysioterapi) 
 Annað (upplýs vinarliga) 

 

Teigur til annað: 
 

 

 

 
 
* 15. Hevur tú verið noydd/-ur at skifta bústað orsakað av tínum leikluti sum 

avvarðandi? 
 Ja 
 Nei, far víðari til spurning 17  
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* 16. Tú hevur svarað “ja” til spurningin, um tú hevur verið noydd/-ur at flyta bústað 

 orsakað av demenssjúku. Greið frá hví. 
 (Tú kanst velja fleiri svarmøguleikar) 

 Av fíggjarligum ávum 
 Fyri at verða nærri familjuni 
 Fyri at lætta um flutningsmøguleikarnar 
 Orsakað av hvussu heimið var innrættað (t.d. færri trappur, vesiviðurskifti) 
 Annað (upplýs vinarliga) 

 

Teigur til annað: 
 

 

 

 

 
 

*  17. Vel eitt svar fyri hvønn spurning, sum hóskar best fyri teg  

 Ofta Av og á Sjáldan Ongantíð Veit ikki 

Sum avvarðandi havi eg avmarkaðar 
møguleikar at luttaka í frítíðartilboðum ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Sum avvarðandi havi eg avmarkaðar 
møguleikar at hitta familju og vinir ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Sum avvarðandi havi eg avmarkaðar 
møguleikar at fáa mær frí og at ferðast ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Sum avvarðandi havi eg avmarkaðar 
møguleikar at hava tíð til mín sjálvs ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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* 18. Hevur tú upplivað tvístøður í tínari familju, orsakað av at tann avvarðandi 

hevur/hevði demens? 
 Ja 
 Nei – far víðari til spurning 20 
 Ikki viðkomandi, tí vit eru ikki í familju - far víðari til spurning 20 

 

* 19. Tú hevur svarað “ja” til spurningin, at tvístøður eru komnar í familjuna, orsakað 
av at familjulimurin hevur demens. Greið frá her, hvat tvístøðurnar sum heild 
hava snúð seg um: 

 (Tú kanst velja fleiri svarmøguleikar) 

 Tvístøður orsakað av ymsum sjónarmiðum um handfaring av sjúkuni (t.d. viðv. býti av 
ábyrgd og leiklutum í samb. við røkt og stuðul) 

 Tvístøða um, hvussu sjúkur tann avvarðandi við demens er (av sjúkuni) 
 Tvístøða um fíggjarviðurskifti (t.d. fulltrú, testamenti) 
 Tvístøða um, hvussu tosað verður við tann avvarðandi við demens 
 Tvístøður orsakað av bústaðarstøðuni hjá tí avvarðandi við demens 
 Tvístøða um flyting inn á røktar/ellisheim 
 Tvístøða um tann avvarðandi við demens skal varðveita koyrikortið 
 Tvístøða um at fara til lækna/á sjúkrahúsið 
 Tvístøða um tann avvarðandi við demens skal hava GPS (tól, sum vísir hvar persónurin er 

staddur)  
 Annað (upplýs vinarliga) 

 

Teigur til annað: 
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* 21. Tú hevur svarað “ja” til spurningin, at tín leiklutur sum avvarðandi hevur ávirkað 
tína heilsustøðu og gjørt hana verri. Greið frá her á hvønn hátt: 

 (Tú kanst velja fleiri svarmøguleikar) 

 Strongd 
 Tunglyndi 
 Hjartatrupulleikar 
 Angist 
 Svøvntrupulleikar 
 Trupulleikar við ryggi/knøum orsakað av kropsligari ovbyrjing  
 Høvuðpína 
 Migrena 
 Spenningar í vøddum í nakka og herðum 
 Annað (upplýs vinarliga) 

 

Teigur til annað: 
 
 
 
 
 

 
 
  

* 20. Hevur tín leiklutur sum avvarðandi ávirkað tína heilsustøðu og gjørt hana verri 
(t.d. strongd, tunglyndi, svøvntrupulleikar)? 

 Ja  
 Nei -  far víðari til spurning 22  
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*  22. Í hvussu stóran mun hevur tú (sum avvarðandi) verið stuðlað/-ur við hesum 

tiltøkum 

 Í 
stóran 
mun 

Í lítlan 
mun 

Als ikki Eg havi ikki 
brúkt hetta 

Eg havi ikki 
fingið hetta 

bjóðað 

Bólkar fyri avvarðandi ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Demenskafe ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ráðgeving frá Demenslinjuni ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ráðgeving frá demenssamskipara ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Avvarðandiskeið/ undirvísing ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Heima- og facebook-síður, sum t.d. 
“Demens er noget vi taler om”, 
“Videncenter for demens” 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Annað (vinarliga greið frá) 

Teigur til annað: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

Page 10 of 11 
 

Spurnarkanning til avvarðandi at persóni við demens 

 
*  23. Í hvussu stóran mun hevur tann avvarðandi við demens verið stuðlað/-ur við 

hesum tiltøkum 

 Í stóran mun Í lítlan mun Als ikki Veit ikki 

Bólkar fyri persónar við demens ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Demenskafe ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ráðgeving frá Demenslinjuni ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ráðgeving frá demenssamskipara ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Heimavitjan frá demenssamskipara ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Undirvísing ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Fakligan kontaktpersón ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dagtilhald/ virkistilboð ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Heimahjálp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Matartænasta ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ergoterapi/ fysioterapi ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Annað (vinarliga greið frá) 

Teigur til annað: 
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Spurnablaðið skal sendast til:  
Deildina fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu 
Sigmundargøtu 5 
100 Tórshavn   
Tlf: +298 316696  TAKK FYRI LUTTØKUNA  
   
  VINARLIGA 

 

* 24. Um tú hevur annað at leggja afturat, er tú vælkomin at skriva tað her: 

Teigur til annað: 


