
FRAMTÍÐARÆTLANIR 



Í kommunala samstarvinum á eldraøkinum í 
Norðoyggjum ynskja vit at tryggja okkara elstu 
borgarum ein góðan, tryggan og spennandi 
aldurdóm. Eldru ættarliðini eiga heiðurin fyri, at 
vit kunnu liva eina so ríka og lukkuliga tilveru, 
sum vit gera í Føroyum. Tí liggur tað okkum 
eisini nær at geva gráa gullinum ein so virðiligan 
og innihaldsríkan gerandisdag sum gjørligt. 

Umfatandi kanningararbeiði á eldraøkinum 
hevur givið okkum virðismikla vitan um 
tørvin og ynskini hjá brúkarum, avvarðandi 
og starvsfólkum. Hendan vitanin er heintað í 
kjarnini á eldraøkinum, og hon er nú grundarlag 
fyri tí arbeiðnum, sum verður gjørt í NBH.

Við hesum ynskja vit, at tað skal vera gott 
og virðiligt at gerast gamal í Norðoyggjum, tí 
øll hava uppiborið ein góðan aldurdóm.

Jógvan Skorheim



Stýrið fyri Norðoya Bú- og Heimatænastu, NBH, valdi 
eina hóvliga tilgongd, tá heimatænastan og eldraøkið 
tann 1. januar 2015 varð flutt kommununum at 
umsita. Lítlar og ongar broytingar vórðu gjørdar, 
men í staðin varð skipað fyri umfatandi kanning av 
økinum, sum nú er grundarlag fyri, hvørja kós vit vilja 
seta fyri framtíðarvirksemið hjá NBH, ið skal tryggja 
borgarunum í Norðoyggjum góð og virðilig ellisár. 

Nærvera, fleksibilitetur og álit heldur enn eftirlit 
eru virðir, sum komu til sjóndar í kanningartilgondini. 
Við støði í hesum virðum er orðað soljóðandi 
visjón fyri framtíðarvirksemið hjá NBH:

NBH strembar eftir at skapa 
fjøltáttaðar møguleikar fyri nærveru, 
eldru borgarum, avvarðandi 
og starvsfólkum at gagni.

NBH vil raðfesta fleksibilitet og 
samskapan í teimum loysnum, ið 
framyvir skulu finnast á eldraøkinum.

Fyritreytin er eitt hugvekjandi 
øki, sum er grundað á álit, høgt 
fakligt støði og virðing.



Nærvera
Vit ynskja at skapa góðar og tryggar karmar fyri 
starvsfólkini í NBH, so samveran við brúkaran 
verður merkt av nærveru og høgari fakligari dygd. 

Ein nærverandi leiðsla er liður í at skapa tryggar 
karmar. Tí verða deildarleiðarar settir á allar eindir 
í NBH, so starvsfólk altíð kunnu ráðføra seg við 
teir í teimum avbjóðingum, sum starvið inniber. 
Somuleiðis fáa borgarar og avvarðandi eisini skjóta 
og lætta atgongd til staðbundnu leiðsluna.

Kanningin vísti, at tey, ið búleikast á búeindunum hjá 
NBH, sakna innihald og ávirkan á egnan gerandisdag. 
Fyri at bøta um hesi álvarsligu viðurskifti fara vit at 
seta starvsfólk at skapa ein innihaldsríkan og virknan 
gerandisdag á búeindunum. Innihaldið í hesi tænastu 
verður skapað saman við bú- og starvsfólkunum 
á hvørji eind sær, so pláss verður fyri smidligum 
loysnum, ið hóska til tørvin hjá búfólkunum.



Tað er púra greitt, at eldru borgararnir í Norðoyggjum 
ynskja at búgva heima sum longst. Vit fara tí at 
leggja okkum eftir at skapa smidlig tilboð um 
tænastur, ið kunnu stuðla undir at vera heima.

Heimatænastan skal mennast munandi – alt 
døgnið. Sjúkrarøktarfrøðingar verða settir í 
náttarvakt, so tænastan til heimabúgvandi 
brúkarar fer at fevna um allan sólarkringin.

Tey, sum varða av sínum kæru, ið hava tørv á 
hjálp og stuðli í gerandisdegnum, taka stór tøk 
hvønn dag. Hesum ynskja vit at bjóða ein lætta við 
smidligum tilboðum um umlætting. Ætlanin er í 
komandi tíðum at skipa eina umlættingardeild, har 
møguleiki verður fyri styttri, longri og afturvendandi 
umlættingum, alt eftir hvør tørvurin hjá familjuni er.

Fleksibilitetur



Reingerð er ein tænasta, sum fleiri brúkarar ynskja 
sær, og vísa á, at tað stundum er ein týðandi 
fortreyt fyri at búleikast heima. Vit hava tí valt at 
fara undir eina royndarverkætlan, har mett verður 
um, hvør hevur tørv á reingerð. Tænastan verður 
fíggjað við lutvísum brúkaragjaldi og lutvísum 
stuðli frá NBH. Verkætlanin verður síðani eftirmett 
í mun til, hvørt hetta skal gerast eitt fast tilboð.

Eisini leggja vit herðslu á at stimbra heilsu og byrgja 
fyri førleikamissi við venjing og endurmenning, 
so brúkarin fær møguleikan fyri at vera virkin og 
sjálvbjargin í egnum lívi, so leingi sum til ber. 

Ergo- og fysioterapieindin verður í hesum høpi 
styrkt við fleiri terapeutum. Góðar umstøður fyri 
venjing eru í hølunum hjá eindini í Ven og Virka. 



Álit heldur enn eftirlit
At skapa nærveru, fleksibilitet og samskapan 
í tænastum á høgum fakligum støði er treytað 
av, at sjálvsavgerðarrætturin hjá tí einstaka 
verður virdur. Vit fara tí undir eina tilgongd, 
har fíggjarliga ábyrgdin og avgerðarrætturin 
verður fluttur so nær brúkaranum, sum 
møguligt. Hetta fer at geva deildarleiðslunum 
møguleika fyri – saman við brúkarum og 
starvsfólkum – at finna staðbundnar og 
persónligar loysnir, ið taka atlit til tørvin hjá 
tí einstaka og resursurnar á staðnum.



Kunning

Bústaðartilboð

Vit meta tað hava stóran týdning, at borgarin hevur 
skjóta og lætta atgongd til NBH. Kanningin vísti, 
at brúkarar og avvarðandi saknaðu betri kunning, 
og tí fara vit m.a. at framleiða kunnandi tilfar um 
virksemið hjá NBH og dagføra heimasíðuna.

Í kanningini sæst, at brúkarin ynskir at vera búgvandi 
í egnum heimi, meðan avvarðandi og starvsfólk 
ynskja at flyta í íbúð í eldravinaligum umhvørvi, 
sum hevur tilknýti til Heimatænastuna, um teimum 
fer at tørva hjálp. Hesi ynski um meir fjøltáttað 
bústaðartilboð verða tikin við, tá vit fara at byggja 
nýggjar og meir tíðarhóskandi eldrabústaðir.



Samanumtikið
Tíðirnar broytast, og vit ivast ikki í, at tað 
tíðum verður tørvur á at seta kós av nýggjum. 
Hetta gerst best í góðum samstarvi við 
brúkara, avvarðandi og starvsfólk. 

Í nýggju strategiini eru átøk, sum kunnu setast í 
verk beinanvegin, meðan onnur krevja longri tíð. 
Tað týdningarmesta er tó, at arbeitt verður fram 
móti málinum at tryggja borgarunum í Norðoyggjum 
virðilig, góð og spennandi ellisár, har borgarin 
sjálvur kemur til orðanna og fer at hava ávirkan 
á, hvussu tænasturnar í NBH verða mentar.


