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Bakstøði fyri frágreiðing um hagtøl hjá Beranum 

Felagsskapurin Berin fær á hvørjum ári stuðul frá Almannamálaráðnum. Stuðulin verður 

latin á fíggjarlógini, og í 2014 hækkaði játtanin úr 100.000 kr. upp í 300.000 kr. Hetta hevur 

tryggja Beranum eitt fast støðufesti. Felagsskapurin er skipaður við nevnd, viðtøkum og 

dagligum leiðara. 

Reglugerð er gjørd fyri stuðlinum, og har er ásett, at ein treyt fyri at fáa stuðul er, at felagið  

veitir Almannamálaráðnum hagtøl fyri virksemi sítt.  

Eitt sindur um Beran 

Endamálsorðing 

Berin er ein landsfevnandi felagsskapur, hvørs endamál er: 

 at skipa fyri sorgarbólkum fyri børn/ung og avvarðandi, ið hava mist ein av sínum 
nærmastu 

 at stuðla, vegleiða og ráðgeva avvarðandi, fakfólki v.m. 

 at skipa fyri alment kunnandi og fyribyrgjandi virksemi t.d. fyrilestrar á skúlum og 
stovnum 

Kjarnuuppgávan er at virka fyri, at børn/ung og avvarðandi, sum frálíður, gerast betur før 

fyri at handfara sorgina. Á tann hátt hava tey størri møguleika fyri aftur at fáa eitt gott og 

innihaldsríkt lív, har tey kunnu mennast og liva við missinum. 

Sorgarbólkarnir 

Berin veitir børnum og ungum, sum hava mist foreldur ella systkin við deyða, eitt stað, har 

tey kunnu møtast og práta við javnlík.  

Børnini og tey ungu møtast til regluligar fundir í sorgarbólkum. Áðrenn nýggjur bólkur 

byrjar, hevur Berin ein samrøðu við viðkomandi, sum hevur mist, har foreldur ella 

avvarðandi er við (um barnið ella tann ungi er yngri enn 18 ár).  

Til bólkafundirnar eru børn ella ung í sama aldursbólki saman við tveimum bólkaleiðarum, 

ið stuðla og leggja lag á. Bólkaleiðararnir, starvast í tvørfakligum toymi við viðkomandi 

útbúgvingum og starvsroyndum. Ymiskt er, hvussu nógvum fundum luttakararnir luttaka á, 

men eitt vegleiðandi tal er umleið 10 ferðir. 

Tá ein luttakari er liðugur at ganga í bólki, verður endað við eini eftirmetingarsamrøðu, har 

tikið verður samanum, har foreldur ella avvarðandi er við (um barnið ella tann ungi er yngri 

enn 18 ár).  

Kostnaður fyri at luttaka í sorgarbólki er 300 kr. fyri 10 ferðir (t.e. 30 kr. fyri hvørja ferð). 

Fyri hvørt systkin, ið kemur afturat, er kostnaðurin 50 kr. tilsamans fyri 10 ferðir.  

Tá ið Berin bleiv stovnaður, var sorgarbólkurin fyrst og fremst ætlaður børnum/ungum í 

skúlaaldri frá umleið 7 til 16 ára aldur. Við tíðini hevur aldursmarkið flutt seg. Eitt nú hava 

fleiri bólkar verið við ungum í aldrinum úr 16 ár til fyrst í 20’unum. Nakrir bólkar hava eisini 

verið fyri vaksin, frá fyrst í 20’unum til fyrst í 30’unum, sum hava mist sum børn/ung. 

Harumframt hava eisini verið bólkar fyri foreldur, ið hava mist børn.  
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Higartil hava umleið 500-600 børn/ung og vaksin úr øllum Føroyum luttikið í sorgarbólkum 

hjá Beranum. 

Stuðul, vegleiðing og ráðgeving 

Berin veitir stuðul og vegleiðing til ung og avvarðandi, umframt ráðgeving til fakfólk, ið 

arbeiða við børnum og ungum, sum hava mist. Tað verið seg gjøgnum einstaklingasamrøður 

ella umvegis telefon ella teldupost.  

Fyribyrgjandi og kunnandi tiltøk 

Arbeitt verður við fyribyrgjandi og kunnandi virksemi, sum kann røkka um alt landið t.d. við 

at hava framløgur á skúlum, dagstovnum v.m. Í 2015 er Berin, saman við ungum 

sjálvbodnum, ið áður hava verið knýtt at Beranum, farin í gongd við at fyriskipa almenn 

Kafékvøld fyri ung. 

Seinastu 3 árini hevur Berin skipað fyri árligum afturvendandi vikuskiftisskeiðum fyri børn, 

ung og avvarðandi, ið hava verið ella eru knýtt at Beranum. Endamálið er at skapa karmar 

fyri at møta øðrum í líknandi støðu og at bjóða ein øðrvísi máta at arbeiða við sorgini. 

Tiltakið fer fram sum eitt vistarskeið á Føroya Fólkaháskúla, har fakfólk undirvísa í ymsum 

verkstovum t.d. innan drama-, myndlist- og skriviverkstaði, harumframt eru framløgur og 

fyrilestrar.  
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Gjøgnumgongd av úrslitinum av skrásetingini hjá Beranum 

Áheitanir til felagið býtt á mánaðir 
Berin hevur latið inn 713 oyðibløð fyri 2014. Talvan niðanfyri vísir býtið av áheitanum yvir 

mánaðir. 

 

 

Talið av áheitanum er munandi hægri seinna hálvár enn fyrra hálvár. Orsøkin til munin 

millum fyrra og seinna hálvár, er helst tí, at Berin í august hevur sett starvsfólk til at taka sær 

av dagligu leiðsluni og at skipa tær støðugt øktu arbeiðsuppgávurnar seinnu árini. Betri 

samskipan og harvið eisini betri miðsavnan av innkomnum áheitanum og skipan av hagtals 

innsavnanina speglast aftur í hagtølunum. 

Frá september, oktober og desember er talið av áheitanum millum 80 og 100 um mánaðin. 

Hetta er væl hægri enn í 2013, tá ið talið hetta tíðarskeiðið var áleið fimti.  

Í november er tað nógv hægst, tá ið talið er nærum 130. Hví so er, ber einans til at gita um, 

men í november var serligt fokus á Beran, tá ið tvær sendingar í sjónvarpinum umrøddu 

virksemi hjá Beranum, umframt at skipað varð fyri fyrilestrum í skúlanum við Løkin og á 

Kambsdali.  
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Áheitanin er umvegis 
Talvan niðanfyri vísir, hvussu viðskiftafólk seta seg í samband við Beran. 

Hjá Beranum er persónlig viðtala mest nýtti hátturin, sum eisini endurspeglar virksemið hjá 

Beranum, sum er bólkasamrøður og einstaklingasamrøður.  

Stórur partur av virkseminum fevnir eisini telefonsamrøður og teldupostar.  

 

Hvørjum er áheitanin frá 
Talvan niðanfyri vísir, hvør tað er, sum vendir sær til felagið. Her er tað í flestu førum 

viðkomandi, sum hevur tørv á ráð ella vegleiðing frá Beranum, ið hevur samband við felagið.  

Myndugleikar (serliga fakfólk frá skúlum, dagstovnum, heilsuverkinum v.m.)  og nærmastu 

avvarðandi er eisini ein hampiliga stórur bólkur. 
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Nýggj ella afturvendandi áheitan 
Berin skrásetir áheitanina í hagtalsoyðiblaðið, hvørja ferð at viðskiftafólkini seta seg í 

samband við  Beran.  

Fleiri enn helmingurin, 54%, eru áheitanir, har vent verður aftur til Beran um mál, sum ikki 

eru avgreidd. Hetta endurspeglar virksemið hjá Beranum, har tey, sum venda sær til felagið, 

ofta fara í samrøðubólkar, og nógv samskifti er partanna millum í hesi tilgongd. Sorgarbólkar 

verða skipaðar, og vanligt er, at sorgarbólkurin í fyrstu syftu hittist umleið 10 ferð. Nøkur 

steðga eftir 10 ferðir, meðan onnur halda áfram.  

Meira enn helmingurin av fyrispurningunum eru afturvendandi fyrispurningar, har 

viðkomandi vendir aftur um ikki avgreidd mál. Hetta endurspeglar virksemið hjá felagnum  

við nógvari kontakt millum Beran og viðskiftafólkini. 24% av áheitanunum eru um mál, har 

viðkomandi vendir sær til felagið fyri fyrstu ferð. Í 12% av førum er talan um áheitanir, har 

viðkomandi hevur verið í samband við Beran áður, men tá um annað mál. 
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Kyn og aldursbólkur 
Av teimum, sum venda sær til Beran, snýr áheitanin seg um í nógv størri mun um gentur 

enn dreingir. Her eru 629 skrásetingar. Tað merkir at í 84 førum er talan um fyrispurningar, 

sum ikki eru um ein persón, tí hesin spurningur skal einans svarast, tá ið áheitanin snýr seg 

um ein persón. 

 

Helmingurin av áheitanunum snúgva seg um, børn og ung yngri enn 18 ár, og hin 

helmingurin um ung í millum 18-29 ár. Einans 5% eru um vaksin omanfyri 30 ár. At so 

stórur partur av áheitanunum eru um børn og ung, samsvarar væl við endamálsorðingina hjá 

Beranum. 
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Familjuviðurskifti, bústaður, starvsviðurskifti og upprunaland 
Í skrásetingin av hagtølum til henda spurning eru 496 svaraðir, og av hesum búgva 

meginparturin av teimum 76% heima hjá foreldrum, meðan 14% eru støk við børnum.  

 

 
 

Av viðskiftafólkunum hjá Beranum búgva 46% í Eysturoyar økinum, 34% í Tórshavnar 

økinum, 10% í Vága og Norðstreymoyar økinum, 6% í Norðoyar økinum, og 4% í Sandoyar 

og Suðuroyar økinum. Hetta er ein broyting í mun til í 2013, tá 60% vóru úr Tórshavnar 

økinum.  

Samlaða fólkatalsbýtið í Føroyum millum tey fimm økini er ávikavist Tórshavnar øki 41%, 

Norðoyar øki 12%, Eysturoyar øki 24%, Vága og Norðstreymoyar øki 10% og Sandoyar og 

Suðuroyar øki 12%. 

Tí kann staðfestast at Eysturoyar øki er yvirumboðað í mun til fólkatalið, meðan hini økini, 

Vága og Norðstreymoyar øki undantikið, eru undirumboðað.  
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Av teimum 518 skrásetingunum, ið eru gjørdar til spurningin um starvsviðurskifti, eru tey, 

sum áheitanirnar eru um, serliga undir útbúgving/ganga í skúla, sum eisini samsvarar væl við 

aldursbólkin. 

 

 

Tá ið spurt verður um upprunaland, eru so at siga øll 552, har hetta er skrásett, sum siga, at 

tey eru úr Føroyum.  
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Úrslit av áheitanini 
Høvuðsvirksemið hjá Beranum er at skipa sorgarbólkar, og hetta endurspeglast eisini í 

svarinum niðanfyri, har úrslitið av áheitanini í allar flestu førum, 77%, er avtala um vegleiðing 

og ráðgeving.  

Tó verða fleiri áheitanir eisini avgreiddar við fyrstu áheitan, 23%.  

 

 

Av teimum 583 skrásetingunum um úrslitið av avtaluni um vegleiðing og ráðgeving, vóru 

55% bólkasamrøður, 10% einsamallur í samrøðu og 34% annað.  
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Hvaðani stavar kunnleikin um felagið 
At enda verður spurt um, hvar viðkomandi hevur hoyrt um felagið. Hetta er ein viðkomandi 

spurningur hjá felagnum at vita, soleiðis at tey fáa at vita, um t.d. teirra lýsingarhættir eru 

nøktandi.  

Av teimum 96 áheitanum, ið eru skrásettar, stavar kunnleikin um Beran í 57% frá heimasíðu 

felagsins, 25% frá familjum ella vinum og 16% frá lýsingum.  

 

Samlaðu skrásetingarnar til henda spurning eru einans 96, sum er eitt sera lágt svar tal. 

Orsøkin til, at so fáar skrásetingar eru til henda spurning, er, at tað ofta ikki er hóskandi at 

spyrja viðskiftafólkini um hetta. 

Samanumtøka 

Hetta er aðru ferð at Almannamálaráðið viðgerð og skrivar frágreiðing um innkomnu 

hagtølunum hjá Beranum, og hesaferð er talan um eitt heilt ár. 

Mett verður, at skrásetingarnar eru í lagi og geva eitt gott innlit í virksemi hjá Beranum – 

bæði í mun til nær og hvussu viðskiftafólk venda sær til Beran, og hvørji viðskiftafólkini eru 

og hvørja tænastu tey fáa.  

Berin hevur havt høvi at gera viðmerkingar til frágreiðingina, og hevur góðkent tekstin og 

givið loyvið til, at hagtølini verða almenn. 
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Fylgiskjal 

 

Hagtalsoyðiblað 

  



 

ALMANNAMÁLARÁÐIÐ 

 
 

1. Dagfesting 

___│___│_____ 
(dd mm áááá) 

3. Áheitanin er umvegis 

1 □ Telefon ella SMS 

2 □ Teldupost ella sosialum miðlum 

3 □ Persónliga viðtalu 

4 □ Annað _____________ 

4. Hvør setir áheitanina fram 

(Bara ein krossur) 

1 □ Viðkomandi, ið leitar sær ráð ella 
vegleiðing hjá felagsskapinum 

2 □ Avvarðandi, t.d. hjúnafelagi, sambúgvi, 
foreldur, børn hjá viðkomandi 

3 □ Nærumhvørvinum 

4 □ Arbeiðsfelagi 

5 □ Myndugleiki, stovnur ella fakpersónur1 

9 □ Felagsskapur 

10 □ Fjølmiðlar 

11 □ Onnur __________________ 

5. Nýggj ella afturvendandi áheitan  

1 □ Fyrsta samskifti við felagið 

2 □ Vendir aftur um mál, sum ikki er 
avgreitt 

3 □ Hevur fyrr verið í samband við felagið, 
men um annað mál 

4 □ Annað ___________________ 

                                                
1 T.d. lækni, lærari, námsfrøðingur, 
sosialráðgevi, stuðul, løgreglufólk o.a.   

6. Kyn á viðkomandi, ið áheitanin 

snýr seg um 

1 □ Kvinna  

2 □ Maður    

   □ Ikki upplýst 

7. Aldur á viðkomandi, ið áheitanin 

snýr seg um 

1 □ yngri enn 18 ár 

2 □ 18-29 ár 

3 □ 30-65 ár  

4 □ eldri enn 65 ár 

   □ Ikki upplýst 

8. Familjuviðurskifti  

(Skal einans svarast um hetta er viðkomandi fyri 
felagsskapin - Bara ein krossur) 

1 □ Stakur uttan børn 

2 □ Stakur við børnum 

3 □ Í hjúnalagi/sambúgvi uttan børn 

4 □ Í hjúnalagi/sambúgvi við børnum 

5 □ Heimabúgvandi 
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9. Viðkomandi býr í øki2 

1 □ Tórshavnar øki 

2 □ Norðoya øki 

3 □ Eysturoyar øki 

4 □ Vága og Norðstreymoyar øki 

5 □ Sandoyar og Suðuroyar øki 

6 □ Ikki upplýst 

10. Starv 

(Skal einans svarast um viðkomandi fyri felagsskapin 
- Bara ein krossur) 

1 □ Sjálvstøðugur 

2 □ Lønmóttakari 

3 □ Lesandi/næmingur /undir útbúgving 

4 □ Arbeiðsleysur 

5 □ Pensjónistur 

6 □ Annað ___________________ 

7 □ Ikki upplýst 

11. Upprunaland hjá viðkomandi 

1 □ Føroyar 

2 □ Úr einum Norðurlandi 

3 □ Annað3 __________________ 

4 □ Ikki upplýst 

 

 

 

 

 

                                                
2 Tórshavnar øki fevnir um Tórshavnar 

kommunu.  
Norðoya Øki fevnir um Fugloyar, Viðareiðis, 
Hvannasunds, Klaksvíkar, Kunoyar og Húsa 
kommunur.  
Eysturoyar Øki fevnir um Eysturkommunu, 
Sunda, Fuglafjarðar, Runavíkar, Nes, Sjóvar og 
Eiðis kommunur.  
Vága og Norðstreymoyar Øki fevnir um Vága, 

12. Úrslit av áheitanini 

1 □ Avgreitt  

2 □ Avtala gjørd um víðari vegleiðing og 
ráðgeving í felagsskapinum 

 - um nr. 2: 

2a □ Einsamallur í samrøðu  

2b □ Bólkasamrøða  

2c □ Annað _____________  

3 □ Víst til annan myndugleika4  

4 □ Annað_________________________ 

13. Hvar hevur viðkomandi, ið 

vendir sær til tykkara, hoyrt um 

felagið 

1 □ Á heimasíðu felagsins 

2 □ Á smáriti ella kunningarblaði e.l. 

3 □ Frá lýsing á netinum ella fjølmiðlunum 

4 □ Frá almennum myndugleika 

5 □ Frá familju ella vinum 

6 □ Aðrastaðni _____________________ 

7 □ Ikki upplýst 

14. Viðmerkingar : 

-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

 

Sørvágs, Kvívíkar og Vestmanna kommunur.  
Sandoyar og Suðuroyar Øki fevnir um 
Skopunar, Sands, Skálavíkar, Húsavíkar, 
Skúvoyar, Hvalbiar, Tvøroyrar, Fámjins, Hovs, 
Porkeris, Vágs og Sumbiar kommunur. 
3 Landið skal bara skrivast, um viðkomandi fyri 

felagsskapin 
4 T.d. løgregla, stovnar undir landinum ella 

kommunum o.a. 


