
TÆNASTUR  
OG TILBOÐ



Norðoya Bú- og  
Heimatænasta (NBH)
Kommunurnar í Norðoyggjum hava gjørt avtalu 
um javnbjóðis samstarv um heimatænastu og 
eldrarøkt. Tænasturnar eru skipaðar eftir løgtingslóg 
og kunngerð um Heimatænastu, eldrarøkt v.m. 

Endamálið við tænastunum er at fyribyrgja sjúku, stimbra 
sálarliga og likamliga heilsu og trivnað borgarans, 
endurmenna mistan førleika, stimbra møguleika 
hins einstaka at klára seg sjálvan og veita røkt og 
umsorgan. Sostatt tryggjar NBH borgarum við tørvi eina 
samskipaða heildartænastu, sum gerst best í góðum 
samstarvi við brúkara, avvarðandi og starvsfólk. 



Heimasjúkrarøkt
Heimasjúkrarøkt fevnir um sjúkufyribyrging, 
sjúkrarøkt, endurmenning, uppsøkjandi 
arbeiði og almenna heilsuvegleiðing. 

Heimasjúkrarøktarfrøðingar veita tænastur alt døgnið 
til borgarar í Norðoyggum, ið hava ein visiteraðan tørv.

Heimasjúkrarøkt er ókeypis og fevnir um tænastur 
til borgarar í øllum aldri, bæði í mun til bráðkomna 
og kroniska sjúku. Sjúkrarøktin verður veitt heima 
hjá borgaranum, á bústovni ella í ambulatorii.

Hevur tú spurningar ella ivamál, kanst tú ringja á 
tel. 793480 yrkadagar millum kl. 8.00 og 15.00



Heimahjálp 
Heimahjálp verður veitt borgarum, sum hava 
tørv á persónligari hjálp, røkt ella stuðli. 

Heimahjálp verður veitt soleiðis:

1. Heimahjálp kann í óavmarkaða tíð verða veitt 
pensjónistum, ið hava tørv á hjálp ella røkt, orsakað av 
varandi sjúku ella breki. 

2. Heimahjálp kann verða veitt fyribils í eitt styttri 
tíðarskeið, orsakað av bráðfeingis sjúku ella breki. 

3. Bráðfeingis heimahjálp kann verða veitt í eitt styttri 
tíðarskeið, tá ið foreldur berast frá, orsakað av sjúku, 
barnsburði ella eftirbata. 

Heimahjálp eftir pkt. 1 skal gjaldast í mun til 
inntøku, meðan pkt. 2 og 3 verður veitt ókeypis.

Hevur tú spurningar ella ivamál, kanst tú ringja á 
tel. 793480 yrkadagar millum kl. 8.00 og 15.00



Ergo- og fysioterapi
NBH veitir fólkapensjónistum í Norðoyggjum 
ergo- og fysioterapi, tá tørvur er á hesum. 

Tænastan fevnir um ergo- og fysioterapi, visitering, 
heimavitjan, vegleiðing og ráðgeving, hjálpartól 
og bústaðarbroyting, fyribyrgjandi venjing, 
viðlíkahaldsvenjing, endurvenjing, rehabilitering 
o.a. til heimabúgvandi fólkapensjónistar og í ávísan 
mun til fólk, ið búgva á búeindunum hjá NBH.

Dagtilhaldið Búðatrøð
Búðatrøð er dagtilhald fyri heimabúgvandi 
fólkapensjónistar í Norðoyggjum, sum hava 
fingið staðfest eina demenssjúku. 

Umframt dagtilhald veita starvsfólkini á Búðatrøð 
eisini vegleiðing, ráðgeving og undirvísing í 
demensspurningum. Búðatrøð heldur til í norðara 
enda á 1. hædd í Heiminum við Vágna.

Hevur tú spurningar ella ivamál, kanst tú ringja á 
tel. 793464 yrkadagar millum kl. 8.00 og 15.00

Hevur tú spurningar ella ivamál, kanst tú ringja á tel. 
793451/793450 yrkadagar millum kl. 8.00 og 15.00



Heimavitjanir
Fyribyrgjandi heimavitjanir er ein tænasta til 
borgarar í Norðoyggjum, sum eru 75 ár og eldri, 
og sum ikki fáa aðra tænastu frá NBH. 

Borgarar í Norðoyggjum fáa bræv einaferð 
um árið við tilboði um heimavitjan. 

Endamálið við vitjanini er at stimbra 
heilsu og at fyribyrgja sjúkur. 

Ansingarsamsýning
Um tygum ella tygara avvarðandi tørvar støðuga røkt 
og hjáveru, ber til at søkja um ansingarsamsýning.

Mánaðarliga samsýningin, sum er skattskyldug, 
er sambært kunngerð um ansing. 

Samdøgursrehabilitering
Samdøgursrehabilitering er eitt tilboð, sum NBH bjóðar 
heimabúgvandi fólkapensjónistum í Norðoyggjum, 
ið hava fingið afturgongd í førleikastøðuni og hava 
ynski og tørv á at endurvinna mistar førleikar og at 
megna gerandisdagin á best møguligan hátt.

Avgjørt er, at gjald fyri samdøgursrehabilitering 
er eins og fyri umlætting, sum er ásett í kunngerð 
nr. 126 frá 17. des. 2014 um heimatænastu og 
gjald fyri heimatænastu, eldrarøkt o.a.

Mattænastan
Heimabúgvandi fólkapensjónistar hava 
møguleika fyri at søkja um at fáa døgurða 
koyrdan heim allar dagar í árinum.

Hava tygum tørv á hjálp til at hita matin, ber 
eisini til at fáa heimahjálp til hetta.

Høvuðsrættur kostar 45 kr. 
Høvuðsrættur og suppa/dessert kosta 50 kr.*

*Hædd skal takast fyri møguligum prísbroytingum.

Flutningur
NBH veitir flutning til dagtilhaldið Búðatrøð 
og visteraðar venjingar í Ven og Virka. 

Stuðul til reingerð
Til ber at søkja um fíggjarligan stuðul til reingerðar tæn-
astu. Stuðul verður veittur teimum fólka pensjónist-
um, ið einans hava vanliga fólkapensjón sum inntøku-
grundar  lag og ein mettan tørv á stuðli til reingerð.

Við stuðli frá NBH er brúkaragjaldið 200kr/tíman*

*Hædd skal takast fyri møguligum prísbroytingum.

Hevur tú spurningar ella ivamál, kanst tú ringja á 
tel. 793400 yrkadagar millum kl. 8.00 og 15.00



Umlætting
Møguleiki er hjá heimabúgvandi fólkapensjónistum 
í Norðoyggjum at fáa tíðaravmarkaða umlætting.
Gjald fyri umlætting er ásett í kunngerð 
nr. 126 frá 17. des. 2014 um heimatænastu og 
gjald fyri heimatænastu, eldrarøkt o.a.

Búpláss
Eldrabúpláss eru bústaðir, ið hýsa fólkapensjónistum 
við ellisbreki ella varandi sjúku, og sum hava 
tørv á hjálp ella røkt alt samdøgrið.

Avgerð um fast pláss verður tikin í upptøkunevndini, 
sum er mannað við leiðara, deildarleiðarum og visitator.

Avgerðin er fakliga grundað, og nevndin skal tryggja, 
at borgarin við størsta tørvi fær hægstu raðfesting.

Eldrabústaðirnir í NBH eru:

 Sambýlið á Heygnum 
Undir Kráarbrekku 1, 700 Klaksvík

 Heimið við Vágna 
Sævargøta 1, 700 Klaksík

 Norðoya Røktarheim 
Sniðgøta 1, 700 Klaksvík

 Norðoya Ellis- og Vistarheim 
Garðavegur 10, 700 Klaksvík

 Sambýlið í Bøgøtu 
Bøgøta 34, 700 Klaksvík

Samskaparar  
á búeindunum
NBH hevur sett tveir samskaparar í starv fyri at 
skapa ein virknan, innihaldsríkan og lívsjáttandi 
gerandisdag á búeindunum. Tænastan tekur 
støði í ynskjum og tørvum hjá búfólkunum og 
verður skipað í samstarvi við bú- og starvsfólk.

Hevur tú spurningar ella ivamál, kanst tú ringja á 
tel. 793400 yrkadagar millum kl. 8.00 og 15.00



TILBOÐ
NBH bjóðar øllum heimabúgvandi fólkapensjónistum 
í Norðoyggjum fjølbroytt tilboð, sum eru ókeypis.

Neyðugt er ikki at melda til ella senda 
umsóknarblað frammanudan. 

Eginvenjing  
í Ven og Virka
Allir heimabúgvandi fólkapensjónistar kunnu venja í 
venjingarhølunum hjá Ergo- og fysioterapieindini í NBH.

Hetta er eitt tilboð við fjølbroyttum møguleikum, 
sum fleiri eldri dúgliga møta til. 

Eg eri altíð glaður fyri kensluna 
í kroppinum, tá eg havi  
rørt meg eitt sindur.
– Brúkari

Fólkapensjónisturin hevur sjálvur ábyrgd 
av venjngini, men eldru borgararnir eru 
óførir at leggja hvørjum øðrum lag á.

Hóast talan er um eginvenjing, so eru starvsfólk 
hjá NBH eisini til staðar og til reiðar at 
vegleiða tey, sum koma til eginvenjing. 

Eftir venjingina er eisini ein kaffimunnur at fáa í 
Smæruni, og tá er tað veruliga hugni, prát og samvera, 
sum er í hásæti. Tað er brúkararáðið fyri virkishúsið 
Smæruna, sum sjálvboðin skipar fyri kaffimunninum.

Eginvenjing fer fram á Kjalarvegnum 48 týsdagar og 
hósdagar frá kl. 9.00 til 12.00, undantikið halgidagar 
og aðrar frídagar. Hevur tú spurningar ella ivamál, 
kanst tú ringja á tel. 793464 yrkadagar 
millum kl. 8.00 og 15.00



Dagtilhaldið
Dagtilhaldið er fyri allar heimabúgvandi 
fólkapensjónistar í Norðoyggjum. 

Talið á vitjandi er vaksið sera nógv, síðan dagtilhaldið lat 
upp fyri bert fáum árum síðan. Sosiala samveran hevur 
stóran týdning fyri tey eldru, sum gleðast um at kunna 
vera saman um ymiskt virksemi, so sum spæl, sang og 
hugnalig prát afturvið einum góðum drekkamunni. 

Her verður spælt nógv popp 
– tað dámar okkum sera væl

– Brúkari 

Opið er mánadag til hósdag frá kl. 12.30 til 16.00. 
Heimið við Vágna, Sævargøta 1, 700 Klaksvík. Hevur 
tú spurningar ella ivamál, kanst tú ringja á tel. 
793455, mána-hósdagar millum kl. 10.00-15.00

Eftir summarfrítíðina 2019 verður dagtilhaldið flutt 
í veghæddina á Stoksoyravegi 39, 700 Klaksvík.

Sjálvboðið arbeiði
Eldraráðið í Norðoyggjum hevur í samstarvi við NBH 
og Reyða Kross tikið stig til at skipa eina tænastu, 
har sjálvboðin fara út at vitja heimabúgvandi 
pensjónistar og pensjónstar, ið búgva á bústovni.

Nærri kunning um tilboðið fæst við at ringja 
til Eldraráðið á tel. 228488/215174.



Virkishúsið verður eisini brúkt til onnur 
endamál, eitt nú í samband við Torradagar, 
tá fyrilestrar og framsýningar eru. 

Tað stendur øllum frítt at koma við uppskotum 
ella at skipa fyri tiltøkum; tó er tað brúkararáðið 
í Smæruni, sum samskipar tiltøkini. 

Virkishúsið Smæran heldur til á Kjalarvegnum 48  
og er eitt tilboð til allar borgarar yvir 60 ár. 
Týskvøld kl. 19.00 er tiltak fyri menn.
Hósdag kl. 14.00 hittast kvinnur til 
hugna og at seyma teppir.
Samband við brúkararáðið: smaran@nbh.fo

Virkishúsið Smæran
Í Smæruni eru ymisk virkistilboð, ið fremja heilsu, trivnað 
og møguleikar fyri at skapa netverk og vinabond.

Hvørt týskvøld hittast menn til ymisk spøl, so 
sum popp og dart. Góð uppmøting er til hesi 
kvøldini, har spæl og kaffiprát er í hásætið. 

Hósdag seinnapart hittast kvinnurnar til hugna 
og seyming. Afturvið einum góðum kaffimunni 
samanseyma kvinnurnar bundnar puntar til teppir, 
sum fyri tað mesta verða send til Rumenia. 

Vit eru so hugagóðar, 
at onkuntíð gloyma vit 
at drekka kaffi
– Brúkari 

Venjingarhølið Ven og Virka, sum eisini er á 
Kjalarvegnum, er opið hvønn týsdag og hósdag 
kl. 9.00-12.00, og eftir venjingina er altíð ein kaffimunnur 
at fáa í Smæruni. Tað er brúkararáðið fyri virkishúsið 
Smæruna, sum sjálvboðið skipar fyri kaffimunninum.



Samband við okkum
Á heimasíðuni www.nbh.fo kanst tú kunna 
teg um tænastur og tilboð frá Norðoya Bú- og 
Heimatænastu. Har finnur tú eisini kunning 
um onnur tilboð til eldri í Norðoyggjum. 

Á heimasíðuni eru umsóknarbløð til tær 
ymisku tænasturnar, sum kunnu sendast til 
nbh@nbh.fo ella Norðoya Bú- og Heimatænastu, 
N. Pálsgøta 32, Postsmoga 2, 710 Klaksvík. 

Til ber eisini at venda sær til Norðoya Bú- og 
Heimatænastu á tel. 793400 yrkadagar  
frá kl. 8.00 til 15.00.


