
TÓRSHAVNAR KOMMUNA
Nær steðgar útgjald  
av samsýning? 
Verður óhjálpni innlagdur á sjúkrahús ella fær uppihald á stovni, 
sambýli ella líknandi, steðgar útgjaldið, um uppihaldið er longri 
enn 1 mánaða (30 dagar). Ansarin hevur skyldu at boða frá. 
Samsýningin verður útgoldin aftur, tá óhjálpni er komin heimaftur.

Gerst ansarin sjúkur, steðgar samsýningarútgjaldið, um sjúkratíðin 
er longri enn 30 dagar. Samsýning verður aftur goldin út, tá váttan 
frá lækna fyriliggur, ið frískmeldar  
ansaran.

Samsýningin steðgar 1. í mánaðinum aftaná, at óhjálpni doyr.

Leiðbeining
Heilsu- og umsorganartænastan gevur ráð og leiðbeining um  
ansing og útflýggjar umsóknarblað. Eisini ber til at taka umsóknar-
blað niður á heimasíðuni.

Umsókn
Umsóknin skal sendast ella latast Heilsu- og umsorgnar tænastuni 
í Brekkutún 1 í Hoyvík ella í Snarskivuna á  
Vaglinum.

Víst verður til:
Løgtingslóg nr. 19 frá 7. apríl 2014 um heimatænastu v.m. seinast 
broytt 10. desember 2021 og tilhoyrandi kunngerð.

Samband
Til ber at ringja 302000 
mánadag til hósdag 8.00-15.30 
fríggjadag 8.00-15.00

Teldupostur:  heilsuhusid@torshavn.fo

UMSORGAN OG RØKT

Ansa eldri og  
óhjálpnum heima

November 2022

TÓRSHAVNAR KOMMUNA

Postsmoga 32
FO-110 Tórshavn

+298 302010
torshavn@torshavn.fo

UPPLATINGARTÍÐIR

Mánadag-hósdag 9.00-16.00
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Samsýning fyri at ansa eldri og óhjálpnum heima hevur til 
endamáls at tryggja, at tann óhjálpni fær støðuga røkt og 
hjáveru, soleiðis at hann kann verða verandi heima, heldur 
enn á røktarheimi.

Hvør kann verða ansaður?
Samsýning fyri at ansa kann verða veitt, tá ið tann óhjálpni 
hevur fylt 67 ár og tørvur er á støðugari røkt og hjáveru. Tað  
er, at brúk er fyri hjálp, umsjón og umsorgan alt samdøgrið. 
Samsýning fyri ansing kann somuleiðis veitast fyri at ansa 
persóni undir 67 ár, ið hevur varandi sjúku, ið er í menning og 
gongur aftur á. Heilsu- og umsorganartænastan metir um 
ansing er rætta tilboðið.

Hvør kann verða ansari?
Heilsu- og umsorganartænastan metir, um umsøkjari er 
førur fyri at átaka sær ansingaruppgávuna. Ein heildarmeting 
av heilsuligu og sosialu viðurskiftunum hjá umsøkjaranum 
er grundarlag fyri avgerð um samsýning kann játtast.

Ansarin má ikki hava annað lønt arbeiði í størri mun. 
Vegleiðandi ikki meira enn 20 tímar um vikuna. Hevur 
ansarin arbeiði við síðuna av ansingini, má trygd vera fyri, 
at onnur eru í húsinum, sum kunnu vera um tann óhjálpna, 
meðan ansarin er til arbeiðis. 

Hvør er samsýningar upphæddin?
Samsýningarupphædd verður latin umframt pensjónsgjald. 
Upphæddin er kr. 10.789 og er skattskyldug. 

Ansari hevur rætt til feriu
Ansarin er fevndur av frítíðarlógini og hevur rætt til at halda 
feriu í 5 vikur. Tann, sum avloysir hevur somuleiðis rætt til 
samsýning, meðan hann avloysir.

Frítíðarløn á 12% verður goldin í frítíðargrunn mánaðarliga, sam-
stundis sum samsýningin verður goldin ansaranum.

Ansarin hevur ikki rætt til samsýning, tá hann er í feriu, men skal 
nýta uppspardu feriulønina, tá hann fer í feriu.

Innvinningarárið gongur frá 1. apríl til 31. mars.

Frítíðin skal verða tikin í tíðarskeiðinum 2. mai til 1. mai árið eftir.

Treytir og krøv til ansaran
Ansarin skal vera um tann óhjálpna og t.d. veita:

• Persónliga røkt

• Geva heilivág

• Gera mat

• Gera reint, vaska klæðir v.m.

• Fylgja til lækna, fótarøkt v.m.

• Ansarin skal boða frá broytingum, so sum innlegging

• Ansarin hevur skyldu til fylgja teimum ávísingunum 
 sum heimarøkt og lækni gera viðvíkjandi ansingini  

Hvat við heimahjálp, tá  
ansari er settur?
Vanliga fellur heimahjálpin burtur, tá samsýning fyri ansing verður sett 

í verk. Tó kunnu umstøðurnar í tí einstaka førinum gera, at heima-
hjálp framvegis er neyðug, sjálvt um viðkomandi hevur ansara. T.d. 
um neyðugt er við tveimum fólkum at lyfta tann óhjálpna úr og í 
songina, hjálpa honum í bað, at vaska sær o.t.

Hvussu við umlætting  
og dagtilhald?
Onki er í vegin fyri at óhjálpni heldur fram í dagtilhaldi í upp  
til 20 tímar um vikuna, hóast ansingarsamsýning er játtað.

Hvussu við dagnumlætting  
ella innlegging á sjúkrahús?
Ansarin skal boða frá og varðveitir samsýningina, um
uppihaldið á stovninum ella sjúkrahúsinum er minni enn  
30 dagar.

Hvussu ávirkar samsýning  
pensjónina hjá ansara?
Um ansaði fær hjálpar- ella røktarviðbót verður henda
steðgað.

Vit mæla til, at tú vendir tær til Almannaverkið, telefon 360000  
at hoyra meira um tú sum ansari fær veiting frá Almannaverkinum.
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