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Lýsing av tørvi á búplássum.
Nánd fegnast um, at stýrið, á fundi tann 8. januar 2018, samtykti at leiga 3-5 búpláss frá VEKS.
Avtala varð gjørd við VEKS, at leiga 4 búpláss. Í grein 4 í leiguavtaluni stendur, at: “Avtalan
viðvíkjandi leigumálunum er galdandi fram til 31. mars 2020, og kann ikki uppsigast í
avtalutíðarskeiðnum. Møguligt framhald av leigumálinum, verður at avtala millum partarnar i minsta
lagi 3 mánaðir áðrenn avtalutíðarskeiðið endar”. Sostatt er neyðugt at hava í huga, at
samstarvsavtalan við VEKS um 5 búpláss, gongur út í mars 2020, og at tað tí er neyðugt hjá
kommununum at loysa avbjóðingina at fáa fleiri búpláss til vega, áðrenn avtalan gongur út.
Við ársskiftið fekk Nánd í boði, at leiga eitt búpláss afturat frá VEKS. Stýrið var samt um, at tað var
neyðugt at taka av tilboðnum, at málið verður tikið uppaftur komandi heyst, fyri at meta um tað
verður neyðugt at biðja um eykajáttan. Sostatt leigar Nánd nú 5 búpláss frá VEKS og 4 búpláss frá
ERE. 12 pláss eru á Vesturstovu og 10 á Giljagarði. Harumframt er demensdeildin á Gøtubrá víðkað
við 3 búplássum, frá 5 upp á 8, so tað eru 18 pláss á Gøtubrá. Tilsamans hevur Nánd nú 49 búpláss.
Eins og frágreitt í ársfrágreiðingini fyri 2017, hevur stýrið tað fatan at tað er neyðugt er at víðka um
talið á búplássum. Leiðslubólkurin hjá Nánd vísti í 2016 á, at tørvurin fyri búplássum í 2020 vildi
verða 67, og at tørvurin er alsamt vaksand. Harumframt var tørvur á at byrja fyrireiking til at byggja
eitt nýtt røktarheim í 2024. Stýrið fyri Nánd heitti í 2016 á býráðini um at víðka kjallaran í Gøtubrá
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við 5 búplássum sum skjótast (ár 2018), og at víðka Vesturstovu og Giljagarð við 4 plássum hvør (ár
2019). Víðkanin á Gøtubrá er gjørd, men vegna fysisku umstøðurnar, var bert møguligt at fáa 3 eyka
búpláss.
Árið hevur verið merkt av afturvendandi avbjóðingum um manglandi búpláss, tí tørvurin á
búplássum er alsamt veksandi. Serliga hava manglandi búpláss til borgarar við demsenssjúkum
fylgt nógv. Ein annar spurningur, ið javnan verður viðgjørdur, er hugburðurin til, hvussu Nánd skal
handfara støður, tá annar hjúnafelagin hevur tørv á búplássi. Í eini tíð, har trot er á búplássum, er
ikki lætt at bjóða hjúnum búpláss, tá bert annar hevur røktartørv.
Við endan av 2018 vóru 7 fólk á bíðilista, ið eru visiterað at hava tørv á búplássi. Harumframt eru
fleiri heimabúgvandi, ið javnan hava tørv á umlættingarplássi. Tørvurin er, sambært hagtølunum,
alsamt vaksandi.

Lýsing av tørvi á heimarøkt og sjúkrarøkt
Tað, at ov fá búpláss eru til røktarkrevjandi borgarar, merkist alsamt meir á økinum hjá heima- og
sjúkrarøktini. Sum áður nevnt, fyllir avbjóðingin at veita hjálp til borgarar og familjur við
demsenssjúkum alsamt meir í gerandisdegnum. Árið hevur verið merkt av, at starvsfólk mugu renna
skjótari. Hóast øll gera alt tey kunnu fyri at røkka út til teir borgarar, ið hava tørv á røkt, so strekkir
starvsfólkaorkan ikki altíð til at røkja eina nøktandi tænastu. Eisini er tað ein sannroynd, at fleiri
borgarar, ið hava tørv á terminalari røkt, ynskja at doyggja heima. Tí er neyðugt við eini hægri
avseting á fíggjarætlanini, so møguligt er at seta fleiri hendur inn, tá tyngdin økist. Harumframt er
neyðugt at fáa fígging til at seta sjúkrarøktarfrøðing, møguliga á bakvakt (náttarvakt), so vit kunnu
veita eina betri tænastu, tá torgreidd sjúka kemur uppí og tá talan er um røkt av doyggjandi ta
seinastu tíðina.

Demensavbjóðingin
Sum nevnt í brotinum “Lýsing av tørvi á búplássum” er tað serliga manglandi búpláss til borgarar
við demsenssjúkum, ið fylla nógv. Tí er tað serliga átrokandi at fáa fleiri búpláss til henda bólk, ið
vísir seg at vera alsamt vaksandi.
Nánd fegnast um, at Eysturkommuna hevur ætlan um at byggja nýtt heim til borgarar við demens,
og at stig er tikið til at fyrireika bygging av nýggjum heimi.
Á býráðsfundi hjá Eysturkommunu tann 30. apríl 2018, varð samtykt at seta ráðgevandi bólk.
Síða 2 av 12

Bólkurin er mannaður fylgjandi:
-

2 politisk umboð

-

leiðarin á Nánd

-

eitt umboð fyri trivnaðarumsitingina

-

eitt umboð fyri teknisku umsiting

-

eitt starvsfólkaumboð fyri demensdeildina í Gøtubrá

Arbeiðssetningurin hjá bólkinum er at lýsa týðandi viðurskifti í samband við ætlanina at byggja nýtt
demensheim. Bólkurin hevur havt nakrar fundir í 2018. Eisini hevur bólkurin verið á skeið og nomið
sær kunnleika til hvørji atlit skulu takast, tá talan er um at byggja góðar umstøður til borgarar við
demens. Harumframt hevur bólkurin vitjað á einum demensheimi í Solrød Strand, ið kallast
”Plejecenter Christians Have”. Har er ein uppíbygging er í gongd í løtuni. Bólkurin verður væntandi
liðugur við sítt arbeiði á vári 2019.
Nánd leggur dent á, at neyðugt er at byrja bygging sum skjótast og at tað eisini er alneyðugt at finna
eina góða fyribilsloysn til tey, ið eru á bíðilista, umframt tey, sum í dag hava pláss hjá VEKS.

Nýggj høli í Leirvík
Tann 24. apríl 2018 hevði Nánd móttøku í nýggju endurvenjingarhølunum í Leirvík. Nýggju hølini
skapa karmar fyri, at eldri fólk kunnu fremja egið fyribyrgjandi átak, so tey kunnu hava eitt sunt og
virkið lív. Fólk í Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu, ið eru 67 ár og eldri, kunnu koma til
endurvenjing og til sjálvsvenjing, fyri at styrkja um egnu heilsu. Í nýggju hølunum eru góð og nýggj
venjingartól, ið eru tøk til venjing. Nýggju hølini eru harafturat karmur um heima- og
sjúkrarøktartænastuna hjá Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu.

Serflutningsskipan
Nánd hevur keypt nýggjan buss. Umframt at koyra fólk til og frá dagtilhaldinum í Fuglafirði, skal
hann eisini koyra fyri nýggju serflutningsskipanina, nú kommunurnar hava tikið seg úr
Serflutningstænastu L andsins. Tað vil siga, at nýggi bussurin eisini kemur at koyra fólk til og frá
endurvenjing í Leirvík, umframt aðra koyring. Stýrið fyri Nánd hevur samtykt eina royndarreglugerð
fyri nýggju serflutningsskipanina í Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu, ið verður galdandi í
½ ár. Endamálið við skipanini er at veita flutning fyri rørslutarnað fólk, ið eru so tarnað, at tey ikki
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kunnu nýta almenn flutningstól. Skipanin fevnir ikki um sjúkraflutning. Dømi um tey, sum hava tørv
á serflutningi, eru fólk sum:
-

sita í koyristóli ella nýta líknandi hjálpitól

-

vegna likamligt brek støðugt hava brúk fyri hjálp

-

eru blind

Møguleiki er at søkja um at gera brúk av serflutningsskipanini við at venda sær til skrivstovuna hjá
Nánd, ella við at heinta oyðublað av heimasíðuni.

Leiga bussin
Avvarðandi hjá fólki við rørslutarni hava møguleika at leiga bussin uttanfyri arbeiðstíð mótvegis
einum gjaldi á 200,- kr., umframt kr. 1,- pr. km, ið koyrt verður. Tað ber til at lesa meira um hendan
møguleikan á heimasíðuni hjá Eysturkommunu www.eystur.fo undir teiginum hjá Nánd.

Góðkenning av KT – Trygdarpolitikkinum hjá Nánd
Tann 5. juni 2018 fekk Nánd viðgerðarloyvi frá Dataeftirlitinum. Sostatt er ikki longur talan um eitt
treytað loyvi. Nánd hevur nú loyvi frá Datueftirlitinum til viðgerð av viðkvomum
persónsupplýsingum. Skoðanin av KT trygdini 2017 vísti, at Nánd hevur fingið avgreitt flest øll
viðurskiftir, ið Nánd hevur ávirkan á. Nøkur viðurskiftir eru tó eftir at betra. Eitt nú er ætlanin at
endurskoða trygdarpolitikkin, serliga í mun til 7.2. í skjali 4, soleiðis at Nánd ikki setir krøv, sum
ætlanin ikki er at fylgja. Tað tykist, sum krøvini í trygdarpolitikkinum eru ov høgt sett.

Strategibólkurin
Strategiski bólkurin, ið er mannaður tvørtur um deildir, hevur í 2018 arbeitt víðari við evnunum
“sjálvsavgerðarrættur” og “kynslív- og húðhungur”. Samandrátturin av arbeiðinum innan
sjálvsavgerðarrætt hevur verið, at starvsfólk ofta taka rættuliga nógv yvir, hóast borgarin kann
handfara nøkur viðurskiftir. Mett verður, at fleiri borgarar og húsfólk hava førleika til at luttaka í
nøkrum av uppgávunum viðvíkjandi teirra gerandisdegi, so sum klædnavask, reingerð, matgerð og
heilivági. Somuleiðis er semja um, at evni “kynslív- og húðhungur” er eitt tabu evni. Strategibólkurin
hevur í hesum sambandi víst á, at starvsfólk hava tørv á at fáa undirvísing í at læra at virða og
handfara avbjóðandi støður innan hetta evni. Samrátt er at arbeiða víðari við hesari avbjóðing í
2019.
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Røktar- og heilsubreyt
Í hesum døgum, har arbeiðsmarknaðurin er rættuliga opin, hevur tað víst seg vera torført at fáa
starvsfólk til eldraøkið. Tað er eitt ynski hjá Nánd at kveikja áhuga hjá ungum fólki fyri eldraøkinum,
sum eina framtíðar arbeiðsleið. Tí vendi Nánd sær í juli 2018 til framhaldsskúlan í økinum og spurdi
um at fáa samstarv við 10. flokk, so næmingar kundu fáa møguleika at royna seg innan eldraøkið.
Skúlin sá alt fyri eitt hugskotið sum ein góðan møguleika. Eftir nakað av samskifti millum Nánd og
skúlan, er úrslitið tað, at næmingar, ið fara í 10. flokk í 2019, kunnu velja seg inn á eina Røktar- og
heilsubreyt. Har fáa næmingar møguleika at royna seg á sambýli fyri eldri, á dagtilhaldi fyri
minnisveik, innan endurvenjing og úti í privatum heimum. Næmingar fáa møguleika at vera um og
saman við eldri menniskjum, við eitt nú at ganga túr við teimum, hyggja eftir fótbólti saman, lesa,
baka, spæla borðspøl og annað, sum kann skapa lívsgóðsku. Harafturat fáa næmingar frálæru í
samskifti, rørslu, kosti, lívssøgu og umsorgan.

Stýrisfundir
Stýrið hevur í 2018 havt 8 fundir og viðgjørt 24 mál.
(KTL)
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Tørvsmetan og fyribyrgjandi heimavitjanir 75+
Tørvsmetan
Í 2018 vóru 16 nýggjar tørvsmetanir, har tørvur var á heimahjálp v.m. og 11 viðvíkjandi
matartænastu. 22 tørvsmetanir/skrásetingar vóru viðvíkjandi búplássum, 10 viðvíkjandi umlætting,
3 til dagtilhald fyri minnisveik og 2 til vanligt dagtilboð. Hesi dagtilboð eru á verandi stovnum, av tí
at einki skipað tilboð er í hesum økinum. Umframt hetta vóru reguleringar gjørdar við ymisku
tænastuveitingunum. Eitt ansingarmál hevur verið til endurskoðan og 2 nýggj ansingarmál eru
játtað í 2018. Tørvsmetanarnevndin hevði 8 fundir og umrøddi 68 mál.

Heimavitjan 75+
Í 2018 vóru 258 borgarar eldri enn 75 ár (fødd 1942 og fyrr) í samstarvinum hjá Nánd. Eins og
undanfarin ár vórðu tey vald frá, ið fingu aðra tænastu frá Nánd so sum, heimahjálp, sjúkrarøkt,
dagtilboð og búpláss. 167 borgarar fingu tilboð um heimavitjan og 40 borgarar tóku av eina
fyribyrgjandi heimavitjan. Eitt kunningartiltak var tann 05.11.18 í Býráðshúsinum í Norðragøtu fyri
teimum, ið gjørdust 75 ár í 2018 (fødd í 1943). 27 fingu innbjóðing til tiltakið og umleið 17 møttu.
Har var frágreiðing um innihaldið og endamálið við fyribyrgjandi heimavitjanum og kunnað varð
um týdningin av røttum kosti og rørslum v.m.

Granskingarverkætlan
Fyrireikingar eru gjørdar í sambandi við, at Nánd verður partur av samstarvsverkætlan við
Sjúkrarøktarfrøðideildini á Fróðskaparsetrinum í 2019 um hoyrn, sjón og ljósviðurskiftir í heimunum.
Borgarar, ið eru føddir í 1943, fáa tilboð í 2019, um at vera við í hesi verkætlan.

Starvsfólkamenning
Regluligir felagsfundir eru fyri øll í Føroyum, sum arbeiða við tørvsmetan, fyribyrgjandi heimavitjan
og demenssamskipan. Á hesum fundum er møguleiki at læra av hvørjum øðrum og taka ávísar
støður og evni upp og menna tænastuna á jøvnum føti í økjunum. Fundirnir eru í ymisku økjunum,
so møguleiki er síggja ymisku økini og fáa innlit í, hvussu arbeitt verður. Komandi fundir verða í
Suðuroy í mars 2019 fyri tørvsmetar og í mai 2019 fyri demenssamskiparar.
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Tørvsmeti hjá Nánd hevur í mars 2018 luttikið á ársskeiði innan fyribyrgjandi heimavitjanir hjá SUFO
í Danmark, og í september 2018 á DKDK, sum er ársskeið fyri demenssamskiparar.

Tørvur á batum
Ynskiligt er, at vitjunartænasta verður eitt tilboð til eldri borgarar í Eysturkommunu og Fuglafjarðar
kommunu. Tørvur er á, at heimabúgvandi hava hjáveru ávísar tíðir á degnum. Eitt nú so avvarðandi
kunnu fara út til tiltøk, ørindir o.a.
(MH)
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Frá deildunum:
Miðstøðin
Í 2018 vóru samanlagt 115 ymiskir heimabúgvandi borgarar, sum fingu hjálp frá
sjúkrarøktarfrøðingunum ella heimahjálparunum. Áleið 75 fólk fingu sjúkrarøkt og 40 fólk fingu
heimahjálp. Tað má takast hædd fyri at nøkur fólk ganga aftur í báðum bólkunum. Afturat hesum
kemur sjúkrarøkt, ið verður veitt fólkum á sambýlunum. Á Miðstøðini eru tilsaman 10,45 ársverk til
heimahjálp, sjúkrarøkt, fysioterapi, ergoterapi, reingerð og leiðslu.

Fysisku karmarnir
Flutt varð í nýggj hølir í Leirvík í apríl mánaði í 2018. Deilig ljós hølir, ið tó eru merkt av at húsið ikki
er bygt til endamálið og hava ávísar ábøtur verið gjørdar. Hetta arbeiðið er ígongd. Brúkararnir av
venjingar hølunum eru sera væl nøgdir við hølini. Bæði tey, ið eru til endurvenjing og tey sum
ganga til sjálvsvenjing. Bilarnir eru 4 ár og koyra væl. Vit hava fingið nýggjar arbeiðsbúnar.

Virksemi
Virksemið hevur verið merkt av nógvari torgreiddari røkt av heimabúgvandi borgarum og
doyggjandi borgarum. Av hesum hevur verið stórt trýst á sjúkrarøktarfrøðingunum. Heimahjálpirnar
hava eisini merkt stórt trýst, vegna mangul uppá umlættingarpláss og búpláss í økinum. Talið á
brúkarum, sum fáa hjálp, er økt frá 2017 til 2018 og uppgávurnar eru vorðnar torgreiddari og tað
eru fleiri tyngri brúkarar.
Skipað endurvenjing við fysioterapeuti er á Miðstøðini mánadag og fríggjadag. Hetta eru
brúkararnir sera glaðir fyri. Eisini er hetta við til at menna borgararnar soleiðis, at tað er ein hjálp til
at klára seg heima sum longst. Miðstøðin hevur í løtuni avtalu við privata fyritøku um fysioterapeut,
tí fysioterapeuturin hjá Nánd er í barnsburðarfarloyvi.
Ergoterapi er heima hjá brúkarunum og metur um, hvønn tørv tey hava á hjálpartólum. Eisini verður
ADL kanning útførd (Almindelig Daglig Livsførelse) og er hetta við til, at brúkarin fær røttu hjálp, tá
ið hann hevur tørv á tí.
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Starvsfólkamenning
Nøkur av starvsfólkunum hava luttikið á ymiskum førleikamennandi skeiðum, eitt nú í palliatión og
parkinson. Eisini bleiv ein sjúkrarøktarfrøðingur liðugur við ískoytisútbúgving sum bachelor í
árinum.
(BR)

Gøtubrá
Í 2018 hava 23 fólk búð á Gøtubrá. 12 menn og 11 kvinnur. Tvey av teimum hava verið til umlætting
í eitt styttri tíðarskeið. Hini hava øll verið fastbúgvandi. Miðalaldurin á húsfólkunum var 83,4 ár i
2018. Nú eru 10 búpláss á røktardeildini, og 8 búpláss eru á demensdeildini.
Árið hevur á nógvar mátar verið avbjóðandi. Víðkanin av demensdeildini var leingi ávegis og
órógvaði arbeiðsgongdina á deildini. Broytingin frá 5 til 8 húsfólk hevur eisini kraft, at nógvar
arbeiðsuppgávur skuldu leggjast um og vaktstruktururin á deildini skuldi broytast.

Fysisku karmarnir
Demensdeildin er víðkað soleiðis, at hon nú húsast á allari niðaru hædd á Gøtubrá. Seinnapart
týsdag og hósdag heldur dagtilhaldið hjá Eysturkommunu til í tí stóra salinum. Búfólkini á
demensdeildini eru tá í tí minnu stovuni.

Virksemi
Javnan koma skúlabørn og fólk útifrá at vitja, hava andakt, syngja, spæla og annað. Triðju hvørja
viku hevur kvøldskúlin eitt tilboð fyri húsfólki og øðrum áhugaðum. Tilboðið kallast “Ymiskar løtur á
Gøtubrá”, við sangi, fimleiki, upplestri og øðrum. Nevnast kann busstúrur í Æðuvík, jólahugni fyri
starvsfólk og avvarðandi o.s.fr. Samstarvsráðið hevur eisini verið saman. Avtalan er, at tey framyvir
møtast tríggjar til fýra ferðir um árið. Sum eina roynd hevur eitt starvsfólk, við musikterapeutiskari
bakgrund, verið í starvi síðan august, har nakað av hennara starvstíð verður brúkt til at arbeiða
musikterapeutiskt við húsfólkunum. Úrslitið av hesari royndini verður spennandi at síggja.

Starvsfólkamenning
Starvsfólkini hava verið til felags strategidag saman við øllum starvsfólkunum hjá Nánd. Eisini hava
fleiri starvsfólk verið á ymiskum skeiðum. Sum dømi vóru trý starvsfólk á einum skeiði, um harðskap
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og yvirgang móti starvsfólki. Tvey starvsfólkaumboð hava verið við í strategibólkinum og hava
luttikið í teimum strategidøgum, sum hava verið fyriskipaðir.
(JA)

Vesturstova
Í Vesturstovu er pláss til 12 búfólk. Í løtuni eru 6 menn 6 kvinnur. Miðalaldurin er 90 ár. Tað eru
avsett 10,8 ársverk til starvsfólk, íroknað leiðslu og mattænastu.

Fysisku karmarnir
Í mars 2018 varð umbygging av rúmunum í kjallaranum liðug, so nú kunnu 12 fólk búgva á
Vesturstovu aftur. Terassan vestureftir verður nógv nýtt um summarið. Í november 2018 bleiv
stovan málað, vindeygakarmarnir í stovuni skiftir, og lekin um vindeyguni er gjørdur. Nýggj
telduútgerð og printari eru keypt í ár.

Virksemi
Umframt vanliga virksemið, so sum bingo, andakt, vitjan av barnagarði, upplestri og kortspølum,
hava vit í Vesturstovu, aftur í vetur, havt kvøldskúlatilboð inni einaferð um mánaðin. Kvøldini kallast
”Ymiskar løtur á Vesturstovu”. Ein dag um vikuna er eisini ergoterapeut, fysioterapeut og ítrivsfólk.
Somuleiðis hava vit havt “Syngið við”- kvøld í januar, verið busstúr í Klaksvík, á cafe í Betesda, á
Country festivali í Sørvági, eldragudstænastu í Gøtu kirkju og havt vitjan av Frelsens hær. Í
mentunarvikuni høvdu vit skipað fyri cafe við livandi tónleiki við Stanley Samuelsen og Per. Eisini í
ár høvdu vit garðdag, sum eydnaðist serstakliga væl. Veðrið var gott og harmonikulið luttók, so
sangurin gekk sera væl. Í desember var jólahugni, eitt hugnaligt tiltak.

Starvsfólkamenning
Í januar var skipað fyri brandskeið. Heilsuhjálparafelagið skipaði fyri áhugaverdum skeiði í
Parkinson, har tvey starvsfólk luttóku, og løgdu fram á bólkafundi aftaná. Eisini vóru røktarstarvsfólk
og køksstarvsfólk á skeið á ERE um viðgerð og obstipation.

Starvsmenning
Av starvsfólkarøkt kann nevnast útferðin undir Vestmannabjørgini og Havnatúrur.
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Næmingar
Tveir næmingar, ið taka heilsuhjálparaútbúgving, hava verið í starvsvenjing í Vesturstovu 2018.
(EVS)

Doktarahúsið
Tað hava verið 6 - 8 daglig húsfólk. Fólkini eru á ymsum stigum í teirra demensi. Eingin er líka.
Miðalaldurin er 83 ár. Tað er avsett 2,2 ársverk til starvsfólk, umframt leiðslu, reingerð og koyring til
og frá.

Fysisku karmarnir.
Ábøtur eru gjørdar á stovurnar, har veggurin er tikin niður. Eisini hevur Doktarahúsið fingið nýggja
sofu og stólar, sum er endurnýtsla, ið Dugni hevur sett í stand. Hugnin er í hásæti og plássið er
gott. Í november 2018 hevur Nánd fingið nýggjan buss (Serflutningstænastan), sum heintar og
koyrir húsfólkið aftur og fram.

Umlætting.
Tvær umlættingarvikur hava verið frá mánadag til fríggjadag.

Virksemi.
Tað dagliga virksemið er líkt undanfarna ári. Sangur, binda, spæla bingo, kortspæl, borðreiða, baka,
andaktir og upplestur, síggja savnsgull, ganga túrar t.d. til hønurnar og norður á Kirkjurygg at
hyggja at skipunum, sum liggja við bryggju.
Samskiftið og prát er stórsta virksemið.
14. hvønn dag í vetrarhálvuni er morgunsangur í kirkjuni, har kirkjan borðreiðir við morgunmati.
Hæddarpunktið er jólahugni saman við húsfólkunum og avvarðandi. Øll húsfólkini koma pyntað um
morgunin og kl. 17 koma tey avvarðandi. Undirhald av ymsum slag, har virksemið er at baka køkur
og kóka súltitoy, sum vit selja. Peningurin verður nýttur til onkra útferð. Húsfólkini eru glað fyri
dagin og fara heim saman við avvarðandi.
Á Bindifestivalinum er opið hús, har møguligt er at fáa drekkamunn og kunna seg um tilboðið. Á
Mentunardøgunum er eisini opið hús og í ár var faklig frágreiðing um demens við myndum og
frásøgn. Eisini var framsýning av gomlum fløskuskipum úr Fuglafirði. Framsýningin var væl vitjað.
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Alzheimerfelagið og Nánd skipaðu í oktober fyri demenscafe í Mentanarhúsinum, har innsløg vóru
um demens. Doktarahúsið luttók við fakligari frágreiðing í myndum um demens og nýttu bókina
Faster Olga sum grundarlag. Mentanarhúsið var fullsett.
(EVS)

Giljagarður
Á Giljagarði eru 10 búfólk. Í løtuni eru 9 fastbúgvandi og ein til umlætting. Miðalaldurin er 83,8 ár.
Tað eru avsett 10,3 ársverk til starvsfólk, íroknað leiðslu og mattænasu. Meginpartin av árinum var
búfólkatalið 11 vegna manglandi búpláss í økinum.

Fysisku karmarnir
Karmarnir eru góðir og heimligir. Lætt er at flyta seg bæði innan- og uttandura. Ynskiligt er at fáa
eina eyka stovu til búfólkini, soleiðis at tey hava møguleika at fara eitt sindur burturfrá. Ein eyka
stova hevði eisini komi væl við til føðingardagar og fundarvirksemi.
Búfólkini hava gleði av vakra urtagarðinum, men vit sakna, at arbeiði ikki er gjørt liðugt, har ein
gøta skal ganga frá Giljagarði yvir til Garðsveg. Tíverri er einki hent seinastu 2 árini. Vónandi verður
gøtan gjørd innan ikki alt ov langa tíð. Hetta fer at gera tað møguligt at ganga longri túrar við
búfólkunum.

Virksemi
Gerandisdagurin er skipaður í tryggar karmar við andakt, fimleikaløtum, bingo og vitjan av
skúlabørnum. Starvsfólkini gera sítt fyri at skapa eitt so heimligt umhvørvi sum møguligt, har
hugsað verður um, at avvarðandi eisini skulu kenna seg væl. Skipað hevur verið fyri hugnaløtum,
garðdegi, jólahugna og bindiklubbur hevur verið eina ferð um mánaðin í vetrarhálvuni.
(MÁL)
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