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Góðan dag øll somul og hjartaliga tillukku við 40 ára føðingardegnum. 
 
Sagt er, at størsti heiður, vit sum menniskju kunnu uppliva, er at taka sær 
av teimum, sum tóku sær av okkum.  
 

Og er ikki akkurát tað ímyndin av tykkum heilsuhjálparum, sum í dag við 
stoltleika kunnu hyggja aftur á 40 ára virksemi. 
 
40 ár eru ikki 40 dagar, hóast 40 ár ikki eru so øgiliga leingi í føroyskari 
fakfelagssøgu.  
 
Men akkurát hetta felagið fór til arbeiðis at virka fyri betri arbeiðskorum, 
at skapa samanhald millum limirnar, og felagnum hepnaðist rættiliga 
skjótt at tryggja limunum betri lønar- og arbeiðsviðurskifti. 
 
Og tað í sær sjálvum var einastandandi, tí sum eg havi skilt tað, vóru 
arbeiðsviðurskiftini í sjeytiárunum púra óskipað, har var heldur ongin 
sáttmáli galdandi á økinum.  
 
Tá kallaðist felagið Heimahjálparafelag Føroya, men fyri 18 árum síðan 
varð navnið broytt til Heilsuhjálparafelag Føroya.  

Hesi árini, felagið hevur verið virkið, eru rættuliga stórar broytingar farnar 
fram innan arbeiðsøkini, lógarøki, útbúgvingar og eitt nú førleikamenning. 

Felagið er og hevur eisini verið við í øllum arbeiði, ið hevur við bæði 
útbúgvingar- og arbeiðsviðurskifti hjá limunum at gera.  

Starvsøkið er eisini broytt frá at umfata Heimatænastuna, til eisini at 
umfata ellisheim, røktarheim og stuðulsfólkaskipanina. 



Í dag fáa tykkara limir yrkisfakligan førleika at røkja allar røktar- og 
umsorganaruppgávur á Heilsuskúla Føroya í Porkeri.  

Stóra talið á heilsuhjálparum, sum verða útbúnir á hvørjum ári, vísir ikki 
bara tørvin, men eisini, at tit eru mong, sum velja eitt starv, har 
høvuðsendamálið er at geva okkara borgarum umsorgan, tryggleika og 
gleði. 

Og tað skulu tit hava stóra tøkk fyri.  

Í dag eru tey flestu tykkara í starvi hjá kommununum, og tí liggur ein stór 
skylda á okkum áhaldandi at at betra um starvsumstøður tykkara. Og tí 
fara vit vónandi at røkka í bestu semju. 

Fá kenna sum tit týdningin av orðunum, at ”fjálgt var at kenna hitan av 

hondum, ið sleptu”. Tykkara fløvandi hendur hava so ómetaligan týdning í 
nútíðarsamfelagnum, sum ofta hevur lyndið til at goyma ellisbrek og 
sjúkur burtur úr eygsjón. 

Saman hava vit ábyrgd at veita okkara borgarum samanhangandi tænastu 
við dygdargóðari røkt, viðgerð, heilsufremjan, fyribyrging og 
rehabilitering.  

Og saman skulu vit røkka endamálinum, sum er at borgarin skal hava í 
boði fjølbroyttar virkismøguleikar bæði til likams og sálar – og vera virkin 
og vakin, alt lívið. 

Hjartaliga takk fyri tykkara stóra arbeiði og somuleiðis hjartaliga tillukku 
við føðingardegnum. 

 

Annika Olsen, borgarstjóri 

 

 


