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Hetjurnar	á	Heilsufrøðiligu		

LIMABRÆV	

Nøkur	vælmeint	ráð,	tá	tú	arbeiðir	heimanífrá	

Nýtið	høvið:	

Prátið	við	tey	ungu	um	týdningin	av	

at	vera	í	fakfelag	

Í	hesum	koronatíðum...	
	

”	Fólk	senda	okkum	heilsanir,	gávur,	góðgæti,	bollar	og	
blómur.		
Brádliga	verða	vit	viðfarin	sum	hetjur.	Vit,	sum	eru	meira	
von	við	at	verða	útskeldað	og	rópt	Heilsuskaðiliga	
Skaðastovan.	Tað	er	ikki	altíð	líka	stuttligt.	So	vit	mugu	
bara	taka	allar	tær	positivu	afturmeldingarnar	til	okkara.”	

Heilsan	frá	formanninum	
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Heilsan	frá	formanninum	
Súna	Selfoss	

Nú	koronavirus	eftir	fáum	vikum	hevur	

kollvelt	okkara	gerandisdag	og	arbeiðslív,	

sendi	eg	tykkum	eitt	limabræv	frá	felagnum	

við	kunning	av	ymsum	slag.		

Mong	eru	send	til	hús,	summi	at	arbeiða,	

meðan	onnur	framvegis	taka	tøk	úti	í	

samfelagnum	í	týðandi	kjarnutænastum.		

Støðan	í	Føroyum	er	frægari	enn	nógva	

aðrastaðni.	Í	løtuni	bendir	alt	á,	at	vit	hava	

tamarhald	á	støðuni.		Eg	hugsi,	at	fleiri	orsøkir	

eru	til	tess.	Ein	týðandi	orsøk	er	óivað	okkara	

framkomna	vælferðarsamfelag,	sum	væl	

skikkað,	liðilig	og	lagalig	starvsfólk	reka	og		

røkja	hvønn	einasta	dag.	Eisini	renna	

hugtøkini	álit	og	samstarv	fram	fyri	meg.	Hesi	

eru	ongin	sjálvfylgja,	men	ein	beinleiðis	fylgja	

og	fortreyt	fyri	áðurnevnda	samfelag,	har	

menniskjavirðið	er	í	hásæti.			

	

Stoltur	av	limunum	

Tað	er	við	stoltleika,	at	eg	eygleiði,	hvussu	væl	

tit	limir	hava	tikið	ímóti	nýggja	veruleikanum,	

har	nærum	alt	tað	gerandisliga	er	umskapað.	

Eisini	er	tað	hugaligt	at	fylgja	við	teimum	

limum,	sum	starvast	í	kjarnutænastum,	ið	alt	

samfelagið	beint	nú	setir	sítt	álit	á.		

Sum	dømi	kunnu	nevnast	starvsfólkini	á	

Patologisku	Deild	á	Heilsufrøðiligu	

Starvsstovuni,	sum	gera	korona-kanningar	fyri	

heilsuverkið,	og	sum	vit	hava	valt	at	varpa	ljós	

á	við	einari	vangamynd	her	í	limabrævinum.	

Eisini	hava	vit	limir,	sum	starvast	í	

heilsuverkinum,	á	eldraøkinum,	í	

apoteksverkinum	og	í	Kringvarpinum.	Tit,	og	

mong,	mong	onnur	við,	hava	fyrimyndarliga	

prógvað,	hvussu	væl	skikkað	fakliga,	flytfør	og	

kreativ	tit	eru,	nú	á	stendur.		

	

Heimurin	og	lívið	broytist	

Kreppur	kunnu	geva	okkum	klársýn	og	lata	

upp	fyri	nýggjum	møguleikum.	Ongin	ivi	er	

um,	at	lívið	verður	broytt	á	nógvan	hátt,	tá	

hendan	kreppan	er	avhæsað.	Tað	óneyðuga	

og	gerandistrupulleikarnir	fána	og	verða	sett	í	

Góði	limur	í	Starvsmannafelagnum	
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perspektiv,	og	øll	mugu	vit	geva	okkum	og	

skilja,	at	vit	eru	í	einari	kreppustøðu	beint	nú.	

Einari	støðu,	sum	vit	bara	koma	burturúr	við	

at	standa	saman.	Men	tíverri,	meðan	vit	síggja		

nógv	samhaldsfesti	blóma	her	heima,	verður	

heimsins	ójavni	eisini	enn	týðiligari	og	

sjónligari	nú.		

	

Altíð	á	varðhaldi	

Sjálvi	eru	vit	í	felagnum	alla	tíðina	í	tøttum	

samskifti	við	allar	viðkomandi	partar.	Tað	veri	

seg	Fíggjarmálaráðið,	Kommunala	

Arbeiðsgevarafelagið,	Føroya	

Arbeiðsgevarafelag,	Tryggingarfelagið	Lív	og	

sjálvsagt	eisini	við	hini	fakfeløgini.	Frá	fyrsta	

degi	hevur	verið	umráðandi	at	finna	loysnir	

fyri	okkara	limir,	so	tit	fáa	so	góðar	sømdir	og	

umstøður	sum	gjørligt	í	truplu	støðuni.	Higartil	

tykist	hetta	at	hava	hepnast,	men	vit	eru	

støðugt	á	varðhaldi,	tí	vunnin	rættindi	eru	

altíð	í	vanda.	Hetta	hava	vit	longu	sannað,	

eftir	politiskt	graml	um,	at	starvsfólk	hjá	tí	

almenna	áttu	at	farið	niður	í	løn.		

	

Nógv	virksemi	í	felagnum	

Her	í	felagnum	hava	vit	úr	at	gera	í	hesum	

døgum.	Bæði	við	málsviðgerð,	samskipan,	

fundarvirksemi	og	kunning.	Nógvir	limir,	

álitisfólk	og	trygdarumboð	venda	sær	til	

okkara	við	spurningum,	nú	arbeiðslívið	í	

einum	er	umskift.		

Vit	kunnu	tíbetur,	eins	og	mong	tykkara,	

arbeiða	talgilt	heimanífrá,	og	skiftast	um	at	

hava	telefontíð	ein	yrkadag	í	part,	so	tit	limir	

altíð	røkka	okkum.	Vit	hava	tillagað	

avgreiðslutíðirnar	nakað,	og	finna	tit	tær	á	

Nevnd	og	umsiting	

hittast	til	netfund,	

sum	mong	tykkara	

helst	eisini	brúka	í	

hesum	døgum.		
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heimasíðu	felagsins,	sum	eisini	er	lagað	til	

íkomnu	støðuna	við	korona.	So	vitjið	hana	

endiliga	javnan.		

	

Trygdin	í	hásæti	

Á	ávísum	arbeiðsplássum	hava	vit	upplivað	

avbjóðingar	við	trygdini,	nú	vit	skulu	ansa	

serliga	væl	eftir	smittuvandanum.	

Arbeiðsgevarar	hava	altíð	skyldu	til	at	

fyribyrgja	smittuspjaðing,	men	allir	skiltu	ikki	

álvaran	í	hesum	beinanvegin.	Hetta	er	nú	

komið	upp	á	pláss,	eftir	at	vit	vórðu	gjørd	vart	

við	tað.	Eg	skal	her	nýta	høvi	at	minna	á,	at	

arbeiðspláss	hava	trygdarumboð,	sum	halda	

vakið	eyga	við,	at	trygdin	er	í	lagi.	Her	hugsi	eg	

eisini	um	okkara	front-line	starvsfólk,	sum	

hava	beinleiðis	samband	við	viðskiftafólk.	Røtt	

verndarútgerð,	spritt	og	handvask	eiga	til	

dømis	altíð	at	vera	tøk.	Annars	kann	eg	vísa	til	

heimasíðuna	hjá	Arbeiðseftirlitinum,	har	fleiri	

greiðar	vegleiðingar	eru	lagdar	út.		

	

Hjálparpakkin	

Nú	eina	dagin	samtykti	løgtingið	ein	

hjálparpakka,	sum	hevur	týdning	fyri	

starvsfólkaviðurskifti	á	tveimum	økjum.	

Onnur	broytingin	kann	vera	viðkomandi	hjá	

limunum,	sum	arbeiða	á	privata	

arbeiðsmarknaðinum,	t.d.	í	almennu	 

partafeløgunum	Posta	og	Føroya	Tele.	Nýggja	

Koronaskipanin	hjá	ALS	merkir,	at	tey	kunnu	

vera	send	heim,	heilt	ella	lutvíst	við	einum	

lønarískoyti	frá	ALS.	Gjaldið	eftir	Korona	

skipanini	er	í	mesta	lagi	20.000	kr.,	tá	ið	

starvsfólk	verða	send	heim	fulla	tíð.	Treytin	

fyri	at	koma	í	skipanina	er,	at	starvsfólk	ikki	

verða	uppsøgd	og	sleppa	aftur	í	sama	starv.	

Skipanin	er	fyribils	og	fer	úr	gildi		30.	juni.	Tað	

er	arbeiðsgevarin	sum	tekur	sær	av	tí	

praktiska.	Limirnir	í	Starvsmannafelagnum	eru	

starvsmenn	(funktionerar),	hvørs	størv	eu	

rættiliga	væl	vard.	Støðan	hjá	Starvsmanna-

felagnum	er,	at	verða	okkara	limir	sendir	heim	

eftir	Korona	skipanini,	eiga	teir	at	fáa	sína	

vanligu	løn,	tað	vil	siga,	at	arbeiðsgevarin	

eigur	at	gjalda	tað,	sum	restar	í.		

Harafturat	er	dagpeningaskipanin	broytt.	Allir	

limir	í	Starvsmannafelagnum,	bæði	á	almenna	

og	privata	arbeiðsmarknaðinum,	hava	eftir	

Samband	við	

Starvsmannafelagið	
	
Mándag		289868	
Týsdag		284868	
Mikudag		214868	
Hósdag		219071	
Fríggjadag	214768	
	
Átrokandi	boð:	Ring	til	formannin	á	214868	ella	

send	til	suni@starvsmannafelag.fo	

Galdandi	fyribils	til	og	við	13.	apríl	2020	
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sáttmálanum	rætt	til	løn	undir	sjúku	og	undir	

sóttarhaldi.	Nú	fáa	arbeiðsgevararnir	so	ein	

part	av	hesum	útreiðslunum	afturrindaðar,	so	

útreiðslurnar	ikki	tyngja	ov	nógv.		

	

ALS-grunnurin		

At	farið	varð	í	ALS	sum	ein	neyðloysn	í	akuttu	

støðuni	smakkaði	ikki	øllum	líka	væl.	

Grunnurin	er	trygdin	hjá	okkara	limum,	tá	ið	

arbeiðsloysið	veksur	aftur,	og	hann	má	ikki	

tømast.	ALS	eigur	ikki	at	bera	allan	kostnaðin	

av	hjálparpakkanum,	so	hetta	mugu	vit	

viðgera	nærri	við	trýpartasamráðingum.		

	

Fakfeløgini	savnað	

Tíverri	vóru	fakfeløgini	ikki	tikin	við	í	

tilgongdini	við	hjálparpakkanum.	Hetta	var	ein	

gøla,	sum	eg	eisini	havi	víst	á	í	miðlunum,	og	

sum	ikki	má	endurtaka	seg.	Tí	sjálvandi	skulu	

løntakaraáhugamálini	verða	hoyrd	og	

umboðað	í	slíkum	umfatandi	átøkum.		

Føroyska	fakfelagsrørslan	hevur	tíverri	ikki	

megnað	at	skipað	seg	í	einum	felags	LO,	sum	

vit	kenna	tað	frá	grannalondunum.	Hetta	er	

okkara	veikleiki.		

	

Fakfelagsráð	við	hesum	sjey	umboðum.		

Tí	setti	eg	meg	beinanvegin	aftaná	í	samband	

við	hini	fakfeløgini,	so	vit	kunnu	styrkja	okkara	

støðu	í	mun	til	politiska	myndugleikan	og	

arbeiðsgevarasíðuna.		

Higartil	er	úrslitið,	at	heili	30	fakfeløg	hava	

savnað	seg	í	eitt	sonevnt	Fakfelagsráð.	

Vit	hava	longu	havt	fyrsta	fundin	við	Helga	

Abrahamsen,	landsstýrismann	í	Vinnumálum,	

sum	eisini	varar	av	arbeiðsmarknaðarmálum,	

og	tók	hann	hjartaliga	væl	ímóti	stiginum	og	

lovaði	at	gera	sítt	til,	at	fakfeløgini	verða	

hoyrd	framyvir.		

	 	

Hesi	umboða	ymsu	starvsbólkarnar		

• Sonja	Jógvansdóttir	fyri	arbeiðarnar	
• Óluva	í	Gong	fyri	heilsustarvsfólk	
• Eli	Brimsvík	fyri	handverkarnar	
• Pætur	Niclasen	fyri	skrivstovu-	og	

handilsyrkið	
• Jákup	Eli	S.	Olsen,	pedagogiska	

menningarøkið,	undirvísingar	og	
útbúgvingarøkið	

• Elisabeth	F.	Rasmussen	fyri	
akademikararnar	

• Súni	Selfoss,	stigtakari	og	samskipari	
av	ráðnum	

		
Hesi	manna	fyrisitingarliga	kontaktbólkin	

• Birita	Hammer	Jacobsen	frá	
Pedagogfelagnum	

• Anna	Johannesen	frá	
Starvsmannafelagnum	

• Ann	Ellingsgaard	frá	
Fakfelagssamstarvinum	

	

Blíðar	heilsanir	

Súni	Selfoss,	formaður	
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Vit	í	Starvsmannafelagnum	uppliva,	at	mong	

ung	kenna	ikki	týdningin	av	at	vera	í	fakfelag.		

	

Í	grannalondum	okkara	er	tað	longu	nú	ein	

stórur	trupulleiki,	at	tey	ungu	síggja	ikki	virðið	

í	felagsskapinum,	og	talið	av	organiseraðum	er	

summastaðni	í	fríum	falli.		

	

Hetta	síggja	vit	tíbetur	ikki	enn	í	Føroyum,	

men	kortini	uppliva	vit,	at	mong	ung	kenna	

ikki	virðið	í	skipaða	arbeiðsmarknaðinum.	Tey	

vita	heldur	ikki,	hvussu	illa	tey	kunnu	koma	

fyri,	um	tey	ongan	hava	at	hjálpa	sær,	tá	tey	

fáa	tørv	á	hjálp	á	arbeiðsmarknaðinum.	

	

Tí	halda	vit	tað	vera	eitt	frálíkt	hugskot,	at	vit,	

nú	meðan	nógv	skúlating	kortini	eru	latin	upp	

til	okkum	foreldur,	práta	við	tey	ungu	í	

húskinum	um,	hví	vit	eru	í	fakfelag.	Tí	eitt	er	

givið,	seta	vit	ikki	við,	vikna	feløgini	og	harvið	

føroyski	løntakarin.		

	

Tí,	sum	vit	plaga	at	siga:		

Saman	ert	TÚ	sterkari!	

Koronalív	

GYLT		HØVI		AT	FYLLA		

HØVD	OG	HJØRTU	
	

Prátið	við	tey	ungu		

um	týdningin	av	at	vera	í	fakfelag	
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Tit	velja	sjálvandi	sjálvi,	hvussu	tit	velja	at	

upplýsa	tykkara	ungu.	

Men	til	íblásturs	kunnu	vit	skjóta	upp,	at	tit	

práta	um,	at	ein	høvuðsorsøk	til,	at		

norðurlond	eru	so	væl	fyri	er,	at	her	er	

arbeiðsmarknaðurin	skipaður	við		

arbeiðarafeløgum	og	arbeiðsgevarafeløgum,	

so	løn,	livi-	og	arbeiðskor	eru	virðilig	fyri	stóru	

verkafjøldina,	sum	umboðar	meginpartin	av	

fólkinum.		

	

Avleiðingin	er,	at	norðurlond	eru	millum	

heimsins	ríkastu,	tryggastu,	javnastu,	best	

útbúnu	og	heilsubestu	lond	at	liva	í.		

Eisini	er	kappingarførið	hjá	vinnuni	millum	

heimsins	bestu,	tí	okkara	arbeiðsmegi	er	snøgt	

sagt	heimsins	besta.	Vit	hava	nógva	javnstøðu,	

har	bæði	kyn	eru	útbúgvin	og	arbeiða,	okkara	

borgarar	liva	væl	og	leingi.		

Sostatt	njóta	bæði	arbeiðsgevarar	og	

arbeiðstakarar	gott	av	norðurlendska	

modellinum,	og	allarflestu	okkara	ynskja	eisini	

at	varðveita	hetta	samfelagsmodellið.		

Kortini	mugu	vit	ikki	gloyma,	at	alt	hetta	er	

ikki	komið	úr	ongum.	Fólk	undan	okkum	

stríddist	fyri	okkara	rættindum,	og	vunnin	

Søguliga		
Tá	ið	ídnaðurin	tók	seg	upp	í	vesturheiminum	miðskeiðis	í	1800-talinum,	varð	arbeiðsfólkið	ofta	

fjøtrað	og	trælkað.	Eisini	í	Føroyum,	her	ídnaðurin	tók	seg	upp	nakað	seinni,	tá	

fiskivinnusamfelagið	kollvelti	gamla	bóndasamfelagið,	og	fólk	fingu	pengar	um	hendi.			

Verkafólk	høvdu	ongi	rættindi	og	vórðu	lættliga	uppsøgd	ella	‘svartlistað’,	um	tey	gjørdu	vart	við	

sína	ónøgd.	So	fólk	tordu	ikki	at	krevja	sín	rætt,	tí	vandin	var,	at	tey	mistu	bæði	heim	og	mat.		

	

Tí	vaks	fram	ein	rørsla	millum	arbeiðsfólk	á	sjógvi	og	landi.	Tey	funnu	útav,	at	um	tey	stóðu	

saman,	so	stóðu	tey	eisini	sterkari,	tá	tey	kravdu	betri	arbeiðskor	og	hægri	løn.	So	tey	skipaðu	

seg	í	fakfeløg	–	innan	ymisk	yrki	og	í	lands-	og	lokalfeløgum,	fyri	kvinnur	og	fyri	menn.		

Nógv	ógvuslig	stríð	vóru,	verkføll	og	samanbrestir,	stundum	eisini	við	løgreglu	og	myndugleikar.	

Eisini	skipaðu	fakfelagsfólk	seg	í	politiskar	flokkar	fyri	at	fáa	ávirkan	á	lógarverkið,	eitt	nú	í	mun	

til	arbeiðslív,	pensjón	og	sosialmál.		
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rættindi	kunnu	altíð	gleppa	okkum	av	hondum	

aftur,	um	vit	ikki	standa	saman	um	at	verja	

tey.	Hetta	uppliva	vit	hvønn	dag	í	

Starvsmannafelagnum.	At	starvsfólk	koma	illa	

fyri	á	arbeiðsplássinum.	Eitt	nú	vegna	ógreið	

lønarviðurskifti,	arbeiðsbýti	og	arbeiðstíðir.	

Vegna	vánaligar	leiðslur	og	ósunt	

arbeiðsumhvørvi.		

Tí	hava	vit	álitisfólk,	sum	kunnu	hjálpa	

starvsfólkum	úti	á	nærum	øllum	

arbeiðsplássum.	Og	her	á	skrivstovu	felagsins	

sita	vit	altíð	til	reiðar	at	hjálpa	limunum	

við	ókeypis	løgfrøðiligari	ráðgeving	ella	tá	

endurgjaldskrav	skal	reisast.		

	 	

		
#	Tað	er	stórur	munur	á	arbeiði	fyrr	og	nú.		
Leitið	eftir	myndum	á	netinum	av	arbeiðsfólkum	í	námum	og	á	verksmiðjum,	av	

fiskaplássum,	undir	lossing	og	í	fiskiskapi.	Bæði	gamlar	og	nýggjar	myndir.	Tosið	

um,	hvussu	umstøðurnar	eru	broyttar.		

	

#	Fyrr	arbeiddu	børn	og	ung	á	jøvnum	føti	við	vaksin,	men	lønin	var	lægri.	Í	dag	

sleppa	børn	og	ung	at	spæla	og	ganga	í	skúla.	Hvat	heldur	tú	um	tað?	

		

#	Arbeiðstíðin	hjá	foreldrunum	kundi	vera	12-16	tímar	um	samdøgrið	og	lønin	

nærum	ongin.	Og	ongin	dagstovnur	var	til	børnini.	Hvat	hevði	tað	merkt	fyri	

tykkara	familju	í	dag?	

	

Les	um	nakrar	beinleiðis	fyrimunir	

við	at	vera	í	limur	

Starvsmannafelagnum	á	næstu	

síðu...	

Prátið		
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Hetjurnar	á	Heilsufrøðiligu		

	

-	Fólk	senda	okkum	heilsanir,	gávur,	

góðgæti,	bollar	og	blómur.	Brádliga	

verða	vit	viðfarin	sum	hetjur.	Vit,	

sum	eru	meira	von	við	at	verða	

útskeldað	og	rópt	Heilsuskaðiliga	

Skaðastovan.	So	hetta	er	bæði	

stuttligt	og	fakliga	avbjóðandi,	

sigur	Kristín	Baldvinsdóttir,	

yvirlaborantur	á	Patologisku	deild,	

sum	nú	kannar	føroyingar	fyri	

Korona.		

	

Skrivað	hevur:	Rigmor	Dam	
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Tað	var	fríggjadagur	28.	februar	2020	

um	middagsleitið.		

Hon	var	til	arbeiðis	á	

kanningarstovuni,	meðan	Debes	H.	

Christiansen,	leiðarin,	var	á	

aliráðstevnu.		

Landssjúkrahúsið	hevði	akuttan	tørv	á	

eini	koronakanning.	Tann	fyrsta	av	

sínum	slag	í	Føroyum.			

Nú	skuldi	bera	ella	bresta.	

Longu	seinnapart	lá	úrslitið	klárt.		

Tíbetur	negativt.		

	

Vóru	fyrireikað	

Og	tíbetur	høvdu	tey	fyrireikað	seg	til	

júst	hesa	støðuna,	Kristín	

Baldvinsdóttir	og	øll	hini	á	Patologisku	

deild	á	Heilsufrøðiligu	Starvsstovuni.		

Tí	tey	høvdu	frætt	um	vandamiklu	

umfarssóttina	Korona,	sum	hevði	gjørt	um	seg	

í	Kina	seinastu	vikurnar,	og	sum	nú,	

ófrættakend	og	lúnsk,	gjørdi	innrás	kring	

heimin	og	nærkaðist	lítla	oyggjalandinum	í	

Atlantshavi.	

	

Alt	landið	fylgir	við	

Hetta	var	byrjanin	til	tað	umfatandi	

kanningararbeiði,	sum	vit	nú,	vónrík	og	

ekkafull,	hvørt	um	annað,	vakna	upp	til	hvønn	

morgun	í	hesum	døgum.	Hvat	siga	hagtølini,	

hvussu	nógv	eru	nú	kannað,	hvussu	nógv	eru	

sjúk	og	frísk?	Og	hvat	siga	tey	klóku	til	tað:	

Landslæknin,	Shahin,	Margit	og	Bjarni?	Hesi,	

sum	vit	eftir	bert	fáum	døgum	eru	komin	uppá	

fornavn	við,	tí	vit	festa	okkara	lít	á	tey.		

	

Nervøs	í	byrjanini	

Men	niðri	í	maskinrúminum	í	

koronatilbúgvingini	finna	vit	eisini	hópin	av	

øðrum	væl	skikkaðum	og	eldhugaðum	

starvsfólkum,	hvørs	arbeiðslív	brádliga	

myndar	mergin	í	føroysku	tilbúgvingini.		
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Eftir	fáum	døgum	umskapaðu	tey	høli,	tól	og	

mannagongdir,	so	tey	nú	kunnu	avgreiða	

hundratals	koronaroyndir	um	samdøgrið.	

	-	Í	fyrstani	vóru	vit	eitt	sindur	nervøs,	summi	

meira	enn	onnur.	Vit	eru	jú	von	við	at	verja	

sýnini,	men	nú	skuldu	vit	eisini	verja	okkum	

sjálvi,	sigur	Kristín	Baldvinsdóttir	í	

telefonsamrøðuni	við	undirritaðu,	sum	í	dag	

arbeiðir	heimanifrá	fyri	Starvsmannafelagið,	

har	Kristín	er	álitisfólk	og	fleiri	á	stovninum	

eru	limir.	

	

Fyrsti	tilburðurin	festi	seg	

-	Hetta	hevur	avgjørt	verið	hin	mest	

spennandi	fakliga	avbjóðingin,	sum	eg	havi	

verið	við	til,	sigur	Kristín	Baldvinsdóttir,	sum	

hevur	arbeitt	á	Heilsufrøðiligu	starvsstovuni	

síðan	1998	og	á	Patalogisku	deild	síðan	2006.		

-	Og	eg	fari	altíð	at	minnast,	tá	fyrsta	positiva	

úrslitið	kom.	Eg	fekk	boðini	um	at	gera	eina	

kanning	undir	einum	rennitúri	á	Tórsbreyt	hin	

3.	mars	um	nátturðatíð.	Fór	so	beint	á	

starvsstovuna,	og	um	miðnáttartíð	sat	eg	við	

telduna	og	bíðaði	spent	eftir,	at	úrslitið	av	

kanningini	kom	á	skíggjan.	Í	tí	løtuni,	var	eg	

tann	einasti,	ið	visti,	at	Korona	var	komið	til	

Føroyar,	minnist	eg,	at	eg	hugsaði,	tá	eg	seinni	

lá	í	songini	og	royndi	at	finna	svøvnin.	

	

Spent	og	spennandi	

Tí	tey	høvdu	fyrireikað	seg	til	tað.		

Og	allir	spurningar	vórðu	viðgjørdir:	Hvussu	

skipa	vit	okkum	best?	Hvussu	verja	vit	okkum	

móti	smittuni?	Kunnu	vit	flyta	ting	millum	

rúmini?	Hvussu	fáa	vit	royndirnar	yvir	í	

kanningartólið	og	so	framvegis.	

-	Støðan	var	rættiliga	spent.	Bæði	miðlar,	

læknar	og	fólk	bíðaðu	eftir	úrslitunum,	og	vit	

vistu,	at	okkara	arbeiði	hevur	sera	stóran	

týdning	fyri	samfelagið,	sigur	hon.	

	

Funnu	loysnir	

Og	loysnir	funnu	tey.	Bæði	við	

mannagongdum	og	bygnaðarliga,	við	

arbeiðstíðum	og	vaktarskipan,	so	tey	nú	

arbeiða	í	tveyskiftum,	býtt	á	alt	samdøgrið.	

Við	hølunum,	so	royndirnar	fyrst	lenda	í	

hermetiskt	afturlatnu	móttøkuni,	har	virkna	
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virusið	verður	neutraliserað	við	

uppsloysingarvætu.	Og	tey	funnu	loysnir	við	

amboðum	og	tólum,	sum	vanliga	eru	sett	upp	

til	laksaroyndir.		

Við	tí	úrsliti,	at	nú	er	beinleiðis	linja	alt	

samdøgrið	millum	Landssjúkrahúsið	og	

Debesartrøð.	Telefonirnar	kima	og	hýrivognar	

koyra	í	pendulferð	millum	deildirnar	við	

royndum.		

Og	bilarøðin	við	fólki,	sum	skulu	kannast,	

røkkur	stundum	frá	Landssjúkrahúsinum	út	á	

Argjaboða.	Tí	alt	bendir	á,	at	okkara	strategi	er	

hin	rætta:	At	vit	kanna	og	kanna,	vaska	og	

spritta,	halda	frástøðu	og	fylgja	sjúklingum	og	

møguligum	smittaðum	so	tætt,	at	hundraðtals	

fólk	nú	sita	í	sóttarhaldi.		

	

	

	

Arbeiddu	út	á	næturnar	

Tað	var	deildaleiðarin	á	Patologisku	deild,	

Debes	Hammersheimb	Christiansen,	sum	fekk	

hugskotið	at	brúka	Patologisku	deild	til	

koronakanningar	longu	í	januar.	Tey	høvdu	

longu	drúgvar	royndir	eftir	herviligu	ILA-

sjúkuna	í	2000	og	H1N1	í	2009.	

Í	fyrstani	vóru	ikki	so	nógvar	royndir	tiknar,	

men	serliga	Debes	H.	Christiansen,	Janni	í	Dali	

og	Kristín	Baldvinsdóttir	høvdu	úr	at	gera	við	

fyrireikingunum.	Dagarnir	gjørdust	sera	

drúgvir,	ofta	langt	út	á	kvøldarnar	og	

næturnar	við.	Toymið	á	deildini	skiftist	at	hava	

telefonvakt,	tí	sjúkrahúsið	skuldi	altíð	kunna	

ringja	og	umbiðja	eina	kanning.		

-	Eftir	fyrsta	postitiva	sýn,	rullaði	tað	bara.	

Fleiri	eru	upplærd	og	blivin	partur	av	
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toyminum,	so	nú	eru	vit	komin	í	eina	góða	

legu,	har	vit	eisini	kunnu	hava	eitt	familjulív,	

sigur	Kristín	Baldvinsdóttir,	og	skundar	sær	at	

leggja	afturat,	at	Debes	H.	Christiansen	nokk	

hevur	verið	til	arbeiðis	óavbrotið	síðan.		

-	Tað	skal	hann	eiga,	staðfestir	hon,	ikki	sørt	

errin	av	leiðara	sínum.		

	

Góður	arbeiðsandi	á	starvsstovuni	

Røddin	avdúkar	eisini,	at	Kristín	Baldvinsdóttir	

er	ikki	bara	errin	av	leiðara	sínum.	Hon	er	

errin	av	øllum	toyminum,	sum	nú	umfatar	ein	

bioanalytikari,	tríggjar	deildarleiðarar,	10	

ídnaðarlaborantar,	ein	Master	of	

Biotechnology	og	ein	Ph.D	í	mýllívfrøði.		

-	Tað	er	avgjørt	ein	góður	arbeiðsandi	á	allari	

starvsstovuni.	Øll	gera	sítt	til,	at	tað	skal	

ganga.	Vit	halda	altíð,	at	vit	sum	

eftirlitsstovnur	lyfta	eina	týðandi	uppgávu.	

Men	hetta	við	koronaroyndunum	er	sjálvandi	

øðrvísi,	tí	tað	rakar	beinleiðis	allar	føroyingar	

og	øll	fylgja	við,	sigur	Kristín	Baldvinsdóttir.		

	

Blómur	og	heilsanir	

Hon	fortelur,	at	tey	alla	tíðina	fáa	at	vita,	at	

teirra	arbeiði	hevur	stóran	týdning,	og	at	fólk	

eru	takksom	fyri	tað.	Bæði	frá	leiðsluni	og	frá	

fólki	uttan	fyri	húsið.	

-	Fólk	senda	okkum	heilsanir,	gávur,	góðgæti,	

blómur	og	fitt	takkarkort.	Hetta	er	heilt	

einastandandi,	sigur	hon.		

-	Og	leiðslan,	Debes,	Rikke	og	Jógvan	Páll,	gera	

alt	fyri	okkum,	so	vit	skulu	hava	so	góðar	

umstøður	at	arbeiða	í,	sum	til	ber.	Ganga	

okkum	til	handa,	rudda,	spritta	av	og	fortelja	

okkum,	hvussu	góð	vit	eru.	Eisini	hevur	stjórin	

Bárður	Enni	sent	okkum	eina	heilsan,	sigur	

hon	við	smílandi	rødd.		

-	Ja,	og	í	gjár	bakaði	leiðslan	okkum	vaflur,	

sigur	hon	og	leggur	flennandi	afturat:		

-	Brádliga	verða	vit	viðfarin	sum	hetjur.	Vit,	

sum	eru	von	við	at	verða	útskeldað	og	rópt	

Heilsuskaðiliga	Skaðastovan.	Tað	er	ikki	altíð	

líka	stuttligt.	So	vit	mugu	bara	taka	allar	tær	

positivu	afturmeldingarnar	til	okkum.	
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Nú	hópin	av	limum	Starvsmannafelagsins	og	

onnur	við	eru	send	til	hús	at	arbeiða,	hava	vit	

savnað	nøkur	ráð	um,	hvussu	tú	kanst	skipa	

heimaarbeiðsdagin	í	øllum	ruðuleikanum,	sum	

annars	valdar.	

Tí	hóast	vit	øll	eru	ávirkað	av	støðuni,	mugu	

vit	royna	sum	frægast	at	halda	samfelagnum	í		

	

gongd.	Sum	sagt	verður:	steðgar	alt	upp,	

verður	verri	at	fáa	gongd	á	aftur,	eftir	at	

vandin	er	avhæsaður.	

	

Tú	fyllir	mest	

Tá	alt	húskið	er	heima,	kann	tann,	sum	vil	

hava	arbeiðsnáðir,	lættliga	gerast	tann,	sum	

	

	

	

	

Nøkur	vælmeint	ráð,	tá	tú	

arbeiðir	heimanífrá	
	

Fyri	summi	kann	tað	kennast	ómenniskjansligt	at	verða	biðin	um	at	

arbeiða	heimanífrá.	Tankarnir	sveima,	og	sálarstøðan	er	óivað	eisini	

ávirkað	av	koronasmittuni.	Børnini	eru	heima	frá	stovni	og	skúla.	

Endaleysi	tíðindameldurin	og	sosialu	miðlarnir	lokka.	Makin	er	kanska	

eisini	heima	og	skal	hava	arbeiðsfrið.	Køliskápið,	sjónvarpið,	songin...	

alt	lokkar	teg	burtur	frá	telduni,	telefonini	og	arbeiðinum.		

	



	

	 16	

fyllir	og	larmar	allarmest,	við	sínum	ynski	um	

arbeiðsfrið.	Tí	ræður	um	at	leggja	dagin	væl	til	

rættis	og	at	laga	seg	eftir	hvørjum	øðrum.	Og	

ikki	minst,	at	tosa	um,	hvat	vit	vænta	av	

hvørjum	øðrum,	nær	og	hvussu.	Altso,	at	vit	

leggja	til	rættis	og	samskifta	væl.	

	

Tøknin	loyvir	tí	

Vit	eru	í	einari	serstøðu.	Og	í	slíkum	støðum	

kann	eisini	nakað	nýtt	og	spennandi	spretta.	

Vit	hava	leingi	vitað,	at	heimaarbeiði	fer	at	

vinda	alsamt	meira	upp	á	seg.	Tøkniliga	

menningin	letur	upp	fyri	tí.	Tað	krevur	fyrst	og	

fremst,	at	leiðslan	hevur	álit	á,	at	fólk	gera	sítt	

arbeiði,	hóast	tey	eru	ikki	undir	støðugum	

eftirliti,	ella	at	tey	arbeiða	onnur	tíðspunkt	

enn	restin	av	starvsfólkahópinum.	

Við	nútímans	samskiftistøkni	ber	lættliga	til	at	

samskifta	við	starvsfelagar	og	viðskiftisfólk.	

Tað	krevur,	at	tit	hava	skipanir	og	

mannagongdir	til	samskiftið,	so	alt	ikki	verður	

ein	vavgreytur	av	boðum	hendan	og	handan	

veg.	Her	er	tætt	samskifti	við	leiðsluna	og	

toymisfelagar,	har	arbeiðsuppgávur	verða	

orðaðar	og	raðfestar,	alneyðugt.	

			

Sjálvleiðandi	starvsfólk	

Nútíðar	starvsfólk	eru	vælútbúgvin,	og	í	

mongum	førum	eru	tey	bæði	betri	skikkað	

fakliga	og	hava	størri	servitan	enn	leiðslan.	

Tey	eru	von	við	at	vera	sjálvleiðandi	og	at	

hava	dagliga	ábyrgd,	og	tey	vita,	hvat	og	

hvussu	tey	skulu	leggja	uppgávurnar	frægast	

til	rættis.	Her	kann	heimaarbeiði	stundum	

vera	ein	fyrimunur.	Fært	tú	innrættað	teg	við	

einum	heimaarbeiðsplássi,	fært	tú	

arbeiðsnáðir,	minni	ferðing	og	meira	frælsi	at	

leggja	til	rættis.		

	

Nýskipar	arbeiðsmarknaðin	

Flyta	vit	okkum	upp	í	tyrluna	eina	løtu,	er	

ongin	ivi	um,	at	tær	royndir,	sum	vit	nú	gera	

okkum	við	talgildum	samskifti	eisini	koma	at	

ávirka,	hvussu	vit	skipa	okkara	arbeiði	

framyvir.	Vit	uppliva	í	hesum	døgum,	at	

funktiónir	í	samfelagnum	verða	røktar,	leysar	

av	tíð	og	stað.	Vit	vita	eisini,	at	sonevnda	

prekariatið,	leysarbeiðarar/projektarbeiðarar,	

vindur	alt	meira	uppá	seg.	Og	alt	hetta	setir	

eisini	nýggj	og	øðrvísi	krøv	til	fakfeløgini.	Tí	

samstundis	síggja	vit,	at	hetta	er	júst	tann	

bólkurin,	sum	er	mest	sárbarur,	nú	hógvarnir	

av	eini	heimsumfatandi	búskaparkreppu	daga	

undan.		
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HEIMAARBEIÐSPLÁSSIÐ	

Innrætta	títt	egna	arbeiðshorn	ella	-rúm.	Vel	

eitt	stað,	sum	gevur	tær	orku.	Sovikamarið	og	

stovan	hóska	minni	væl,	tí	har	slappar	tú	

vanliga	av.	

Hav	røttu	innstillingar	til	stól	og	borð.	Syrg	

fyri,	at	fartelda,	tól	og	forrit	eru	hóskandi	og	

dagførd,	so	uppgávur	kunnu	avgreiðast	heima.	

Ger	skriftina	á	fartelduni	størri,	um	tú	vanliga	

arbeiðir	við	stórum	skíggja.	Marianna	Vang	

Simonsen,	ergoterapeutur,	hevur	góð	ráð	til	

arbeiðsstøðuna	her!		

		

MØT	SUM	VANLIGT	

Møt	til	arbeiðis	heima	eins	og	tá	tú	vanliga	

fert	til	arbeiðis.	Ger	teg	í	stand	og	et	

morgunmat	sum	vanligt.	Ver	greið	í	

samskiftinum	við	hini	í	húskinum	um,	at	nú	

fert	tú	til	arbeiðis.	

	

SAMSKIFT	OG	LEGG	TIL	RÆTTIS	

Sum	við	so	mongum	øðrum,	snýr	eisini	

heimaarbeiði	seg	í	stóran	mun	um	samskifti.	

Nógvar	misskiljingar	og	óneyðug	strongd	

kunnu	fyribyrgjast	við	greiðum	og	regluligum	

samskifti,	bæði	við	hini	í	húskinum,	og	við	

leiðslu	og	starvsfelagar.	

Stemma	uppgávur	og	raðfestingar	av	við	

arbeiðsplássið.	Ger	tær	eina	arbeiðsætlan,	

sum	gevur	yvirlit	yvir	vikuna/mánaðin.	

Hvønn	seinnapart	er	skilagott	at	gera	eina	

realistiska	ætlan	fyri	uppgávurnar	næsta	dag,	

so	tú	kanst	fara	beint	til	verka	hvønn	morgun.	

Set	tær	evstamørk,	um	tað	er	trupult	at	røkka	

málunum.	

	

Eru	tínar	arbeiðsuppgávur	ikki	slíkar,	sum	tú	

kanst	avgreiða	heima,	kanst	tú	førleikamenna	

teg.	Tak	teldutøk	skeið,	sum	eru	viðkomandi	

fyri	arbeiðið	ella	starvið.	Golearn.dk	er	dømi	

um	heimasiðu	við	hópin	av	teldutøkum	

skeiðum	innan	ymisk	evni.	Eisini	ber	til	at	lesa	

yrkisbøkur	um	títt	fak,	sum	tú	vanliga	ikki	

hevur	stundir	til.	Bið	um	pensumlistan	til	títt	

fak	á	tínum	fyrrverandi	lærustovni	og	les!	

	

VER	TØK/UR	

Ver	tøk/ur	á	telefonini	og	online,	tá	tú	arbeiðir	

heima.	Kanna	teldupostin	regluliga	og	luttak	í	

teldutøku	samskiftisskipanini.	Avtalið	nær	tit	

hava	telduráðstevnur,	toymisfundir	o.l.	

	

SOSIALIR	MIÐLAR	

Kemur	tað	fyri,	at	tíðindamiðlar	og	sosialir	

miðlar	lokka	teg	frá	arbeiðinum?	Tað	ber	til	at	

sløkkja	kagan!	Set	klokkuna	til	smáar	steðgir,	

til	dømis	fimm	minuttir	hvønn	hálvan	ella	

G.G:	Greinin	er	skrivað	til	heimasíðu	felagsins,	so	
leinkjurnar	rigga	ikki	her.	Finn	tær	á	heimasíðuni	
www.starvsmannfelag.fo		
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heilan	tíma,	ella	set	tíð	av	eina	ferð	fyrrapart	

og	eina	ferð	seinnapart	til	sokallað	SoMe	

(sosialir	miðlar).		

Tað	finnast	eisini	telduforrit,	sum	kunnu	

blokera	ávísar	teldusíður,	um	tú	framvegis	

verður	órógvað/ur	av	meldrinum,	freedom.to	

er	dømi	um	slíka	skipan.	

		

FÁ	FRÍSKA	LUFT	OG	HAV	STEÐGIR	

Hav	regluligar	steðgir.	Eisini	vanligar	steðgir	til	

kaffi,	miðmála	og	seinnapart.	Rør	teg	javnan,	

strekk	út	og	gakk	á	staðnum.	

Tað	kann	gerast	møtumikið	at	sita	inni	allan	

dagin.	Fá	fríska	luft,	gjarna	ein	stuttan	

dagligan	gongutúr.	Ella	leita	tær	javnan	út	á	

trappuna,	út	í	túnið	ella	urtagarðin.	

Marianna	Vang	Simonsen,	ergoterapeutur,	

gevur	góð	ráð	til	fjøltáttaðar	rørslur	í	

gerandisdegnum	her!		

	

RØK	SÁLARHEILSUNA	

Íkomna	støðan	við	korona	kann	skapa	ótta	og	

ótryggleika.	Ymiskt	er,	hvussu	vit	handfara	

slíkar	støður.	Men	tankameldrið	og	óttin	kann	

gerast	óneyðuga	lemjandi,	so	tú	ikki	fært	

arbeitt	heimanífrá.	

Fólkaheilsuráðið	hevur	umsett	leiðbeining	frá	

heimsheilsustovninum	WHO	við	góðum	

sálarheilsuráðum	her!		

Føroyskir	sálarfrøðingar	hava	eisini	gjørt	eitt	

yvirlit	her!		

Og	Súsanna	Skaale,	sálarfrøðingur,	hevur	givið	

góð	ráð	í	Kringvarpinum	her!	(Frá	38:42	min.)		

		

TAÐ	HÚSLIGA	KANN	BÍÐA	

Klædnavask,	uppvask	og	dustsúgving	kann	

bíða	til	tú	hevur	frí,	um	tað	verður	brúkt	sum	

undanstøkkingar	(overspringshandlinger).	

		

HAV	FRÍ	

Serliga	tá	vit	arbeiða	heimanífrá	er	umráðandi	

at	skyna	millum	frítíð	og	arbeiði.		

Hav	frí,	tá	tú	hevur	frí,	so	arbeiðið	ikki	etur	seg	

inn	á	privatlívið	eisini.	

korona¨heim¨arbeiði¨túr¨uppvask¨barnagrát¨netfund¨telefon¨
kaffi¨babba¨telda¨korona¨tíðindafund¨Netflix¨sóttarhald¨ALS¨l
øn¨mamma¨heim¨arbeiði¨uppvask¨barnagrát¨netfund¨telefon
¨kaffi¨babba¨telda¨korona¨tíðindafund¨Netflix¨sóttarhald¨ALS
¨løn¨korona¨tíðinadafund¨Netflix¨sóttarhald¨ALS¨løn¨mamma	
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tá	børnini	eisini	eru	heima	

Tá	alt	hetta	er	sagt,	so	er	støðan	serstøk,	tá	

smábørn	eru	heima.	Tey	skulu	hvørki	føla	

seg	til	fortreð	ella	setast	við	ein	skíggja	í	

tímavís.	Um	tað	ber	til,	ger	so	eina	greiða	

skiftisskipan	við	makan	ella	onnur	vaksin,	so	

tit	sleppa	at	arbeiða	upp	á	skift	við	góðari	

samvitsku.	

		

Set	tíð	av	til	samveru	við	børnini,	til	dømis	til	

ein	gongutúr,	at	spæla	spøl,	biltúr	ella	

annað.	Legg	til	rættis,	so	tú	kanst	arbeiða,	tá	

børnini	sova,	spæla	við	onnur	børn,	hyggja	

eftir	filmi	ella	spæla	sjálvi.	

		

Korona	er	ein	undantaksstøða,	so	

samanumtikið:	Ver	saman	við	smábørnum	

við	góðari	samvitsku.	Samskipa	barna-	og	

arbeiðstíð	við	maka	ella	onnur	í	tøttum	

samstarvi	við	leiðslu	og	starvsfelagar.	

		

Ert	tú	stakur	uppihaldari,	kann	hetta	vera	

trupult.	Tosa	við	arbeiðsgevaran	og	greið	frá	

tíni	serligu	støðu.	Tey	allarflestu	vísa	atlit	til	

serligu	støðuna,	vit	øll	eru	í.		

		

Øðrvísi	er,	tá	børnini	eru	eldri.	Tey	skulu	

eisini	arbeiða	heimanífrá	við	skúlatingum,	og	

tey	skilja	eisini,	at	mamma	ella	babba	skulu	

hava	frið	at	arbeiða	í	nakrar	tímar.	Og	minst	

til:	foreldur	hava	ikki	skyldu	at	undirvísa	

børnunum.	Tað	hevur	skúlin,	sum	børnini	eru	

innskrivað	í.	Foreldur	skulu	tó	hjálpa	til	við	

skúlatingum,	um	tey	eru	før	fyri	tí.	

		

Børnini	hava	kanska	nógvar	spurningar	um	

koronastøðuna.		

Kathrina	L.	Holm,	sálarfrøðingur,	greiddi	í	

Kringvarpinum	frá,	hvussu	vit	kunnu	tosa	við	

børnini	um	korona.	Hoyr	samrøðuna	her!	

MEN..	


