Til miðlarnar

Lívið í Føroyum er framúr
Kanning hjá Fólkaheilsuráðnum
Nýggj kanning frá Fólkaheilsuráðnum staðfestir enn einaferð, at Føroyar eru eitt framúr land at
búgva í, og at lívsnøgsemi føroyinga er væl hægri enn í grannalondum okkara, sum annars eru
heimsins eydnusamastu lond. Kanningin er gjørd eftir leisti hjá OECD kallað Better Life, sum
samanber ríkastu londini í heiminum.
- Føroyar hava fyrr klárað seg væl í hesi kanning, sum fyrstu ferð varð gjørd í 2013. Vit vildu dagføra
kanningina, og kunnu aftur hesaferð vísa á, at Føroyar standa seg sera væl. Tað vísir seg nevniliga í
hesi kanningini, at føroyingar eru eydnusamasta fólk í heiminum, slær Magni Mohr, formaður í
Fólkaheilsuráðnum, fast.
11 parametrar eru samanbornir í kanningini, harav 10 vóru gjørligir at máta fyri Føroyar. Í talvuni
niðanfyri ber til at samanbera Føroyar við OECD londini, og her sæst, at vit eru fremsta land í
hópinum.
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Føroyar
Norway
Australia
Denmark
Canada
Switzerland
Sweden
New Zealand
United States
Finland
Iceland
Netherlands
Germany
Luxembourg
Belgium
Austria
United Kingdom
Ireland
France
OECD - Total
Spain
Slovenia
Czech Republic
Estonia
Japan
Slovak Republic
Italy
Israel
Poland
Korea
Portugal
Latvia
Greece
Hungary
Russia
Chile
Brazil
Turkey
Mexico
South Africa
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-Henda kanning er við til at geva okkum í Fólkaheilsuráðnum eina heildarmynd av nøgdseminum í
føroyska samfelagnum, sigur Magni Mohr. -Tað er áhugavert at staðfesta, at vit hava eitt fólk, sum
gleðiliga luttekur í øllum samfelagsviðurskiftum. At vit eru framúr væl nøgd við lívið og hugsa jaligt
um framtíðina. Og at vit sjálvi meta, at vit samanumtikið hava eina góða heilsu.

Á niðanfyri standandi mynd sæst ein samanbering við kanningina frá 2013, og eisini ein samanbering
við okkara plasering í OECD høpi. Her kann staðfestast, at Føroyar er farið fram eftir stiganum í
nøkrum parametrum, so sum Inntøku og Sosialum netverki. At vit eru aftarlaga innan útbúgving og
lutfalsliga eru farin aftur innan heilsu, sigur okkum, at vit innan ávís øki kunnu gerast betur.

-Miðaltøl fyri eitt land siga okkum einans part av søguni, heldur Magni Mohr. - Tað eru bólkar í
samfelagnum, sum hava trupulleikar, men tað er hugaligt at vit við flestu miðaltølum eru eitt framúr
land at búgva í.
Kanningin hjá Fólkaheilsuráðnum er gjørd eftir altjóða leisti, har samsvarandi hagtøl eru funnin fyri
Føroyar, og Gallup Føroyar hevur við spurnarkanning fingið onnur hagtøl til vega.
Framløga av kanningini er hjálagt hesum brævi sum PDF fíla.
Hava tit spurningar, eru tit vælkomin til at seta tykkum í samband við Magna Mohr, telefon: 292270
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