
Blákrossheimið, okt. 2021

Hvussu rúsa føroyingar seg?



Um kanningina

• Januar 2021 

• Bíløgd frá Spyr.fo 

• 500 svar, umboðandi fólkafrøðiligu 
samansetingina í Føroyum 

• Bygd á AUDIT kanningina 

• Heimsheilsustovnurin, WHO, hevur ment 

• "Alcohol Use Disorders Identification 
Test" 

• Tveir spurningar aftrat 

• Viðgerð og avvarðandi



Endamálið var at fáa eitt ábendandi 
innlit í rúsdrekkavanarnar hjá 

fólkinum í Føroyum



"Hvussu ofta drekkur tú okkurt,  
sum inniheldur alkohol?

Ongantíð

Einaferð um mánaðin ella minni

2 til 4 ferðir um mánaðin

2 til 3 ferðir um vikuna

4 ella fleiri ferðir um vikuna
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"Hvussu nógvar drykkir við rúsdrekka fært tú 
tær vanliga, teir dagarnar, tú drekkur?"

1 ella 2 drykkir

3 ella 4 drykkir

5 ella 6 drykkir

7, 8 ella 9 drykkir

10 drykkir ella fleiri
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"Hvussu ofta fært tú tær 6  
ella fleiri drykkir til eitt høvi?"

Ongantíð

Minni enn einaferð um mánaðin

Einaferð um mánaðin

Einaferð um vikuna

Hvønn dag ella næstan hvønn dag

0% 12,5% 25% 37,5% 50%

0,49%

6,62%

16,67%

46,32%

29,9%



Drukkið verður hóvliga nakrar 
ferðir um mánaðin, men einstakar 

ferðir um árið verður drukkið nógv



Avleiðingar

• 25,3% hava angrað ella kent 
skuldarkenslur, tí tey høvdu drukkið 

• 27,2% hava upplivað ikki at minnast 
hvat hendi tá tey drukku kvøldið 
fyri  

• 21.6% hava upplivað at tey ella 
onkur annar er komin til skaða, tí 
tey høvdu drukkið



"Hevur tú nakrantíð leitað tær hjálp  
fyri tína nýtslu av rúsdrekka?"

Nei, ongantíð

Nei, men eg havi hugsað um tað

Ja, hjá lækna

Ja, hjá privatum sálarfrøðingini e.l.

Ja, á viðgerðarstovni
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Samstundis, so hava 13.6% upplivað, at 
ein, ið stóð teimum nær, antin hevur 

úttrykt stúrni um teirra rúsnýtslu ella hevur 
viðmælt, at tey minka um hana



"Ert tú avvarðandi hjá nøkrum,  
sum tú metir hevur ein rústrupulleika?"

Nei

Ja, eg eri maki hjá viðkomandi

Ja, eg eri barn hjá viðkomandi

Ja, eg eri foreldur hjá viðkomandi

Ja, annað (systkin, vinur, osfr.)
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Yvir 40% av teimum spurdu,  
siga seg vera avvarðandi 



10% eru vaksin upp sum barn hjá 
foreldri við rústrupulleikum 



Kynsbýti

62%

38%

• Av teimum 2,8%, sum svaraðu, at tey 
vóru maki hjá einum, tey mettu 
hava ein rústrupulleika, vóru fleiri 
menn enn kvinnur 

• Samstundis vóru 73% av teimum, 
sum vóru í viðgerð á BKH í 2020 
menn og 27% kvinnur 

• Hvar eru hesar kvinnur?



Kynsbýti

• Menn drekka meira enn kvinnur. 
Men samanborið við 2015 drekka 
kvinnur meir enn tær plagdu. 

• Í 2015 drukku 28% av kvinnum 
ongantíð. Nú er talið 24%. Fyri 
menn er talið tað sama: 13% drekka 
ongantíð. 

• Í 2006/7 var talið ávíkavist 31% og 
16%, meðan tað í 1991 var 28% og 
13%. 0
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