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Vælkomin á P40/PA 

Endama lið við hesum faldara er at upplý sa um ýmisk viðurskiftir, 

ið eru viðkomandi við innleggjan a  Psýkiatriska deplinum.  

P40 er ein seingjardeild við innleggingartilboðum. Deildin tekur 

í mo ti sju klingum, ið eru 18 a r og eldri. Um børn/ung hava tørv a  

innleggjan, samstarvar deildin við barna- og 

ungdo mspsýkiatriina (B&U).  

 

P40 er skipað í  tvær eindir, og hesar eru:  

PI, psýkiatrisk intensiv og akutt mo ttøkudeild  

PA, psýkiatrisk almenn deild 

 

A  PA starvast sju krarøktarfrøðingar, heilsurøktarar og 

reingerðarfo lk. Aðrir ýrkisbo lkar eru eisini tilkný ttir deildina: 

Læknar, psýkologar, fýsioterapeutar, ergoterapeutar, 

musikterapeutur og umboð fýri avvarðandi. Harumframt eru 

lesandi javnan tilkný tt deildini.  

Vaktarskiftið millum starvsfo lk er kl 07.00,  kl 15.00, og kl 23.00. 

“Kunning millum vaktir” verður givin við vaktarskiftið  

Starvsfo lkini hava fakligan fund, ið nevnist ”Fokus” kl 12.30-

13.oo og 18.30-19.00.  
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Vit ynskja tær vælkomin á P40.  

Vóna, at tú verður virkin í viðgerðini.  

Við samstarvi fáa vit besta úrslit. 
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At fara av deildini 

Við atliti til viðgerðina verður tu  biðin um at vera a  

deildini, í  mest møguligan mun, undir innleggjan. Um 

tu  ætlar tær av deildini, verður  tu  biðin um at 

avtalað hetta við starvsfo lkini. Tu  verður biðin um at 

boða fra  , ta  tu  kemur og fer. U thurðin verður læst kl. 

22.00.  

 

Avvarðandi 

Avvarðandi eru vælkomin at ringja a  deildina, tel nr 

304500 og biðja um P40/PA. Ein faldari til 

avvarðandi er til taks a  deildini. 

 

Kærumøguleikar 

Faldari um vegleiðing til at kæra, finnur tu  u ti a  

gongini saman við øðrum faldarum. Eisini 

kanst tu  venda tær til Stjo rnarskrivstovuna  

Katrin Joensen  

Fulltru i  

Tel. +298 30 45 00 lok. 1005  

T-postur: ls@ls.fo 
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Starvsfólkið í psykiatriini vilja fegin hjálpa tær at fáa 

tað betri, og vit ynskja at samstarva við teg um tína 

viðgerð: 

 

 Tu  veit best, hvussu tu  hevur tað og hvussu tað, 

sum tu  upplivir, a virkar tí tt lí v.  

 Starvsfo lkið í  psýkiatriini hevur fakligan kunnleika 

um gongdina við psýkiatriskum sju kum, og hvussu 

hesar kunnu viðgerast.  

  I  samstarv við teg, leggja vit tí na viðgerð til rættis  

 Tað hevur sto ran tý dning fýri gongdina, at tu  ert 

virkin í  samstarvinum, og hervið sja lv/ur er við til 

at taka a býrgd fýri, at tu  fært tað betri og kemur 

fýri teg aftur.  

 Vit leggja dent a , at tu  ert kunnaður um tí na 

viðgerð, og tu  ert altí ð vælkomin við spurningum. 

 Sum ein liður í  viðgerðini verður tu  vegleidd/ur 

um, hvat tu  kanst gera fýri at minka um 

trupulleikar og a rin,  sum tu  møguliga hevur fingið 

av sju kuni—við atliti til at fýribýrgja, at tu  versnar.  

 Ma lið við viðgerðini er, at tu  kemur fýri teg aftur og 

fær eitt gott lí v.  
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Hvussu skal sjúkan viðgerðast? 

Fýri at finna fram til, hvussu tu  best kann viðgerðast fýri tí na 

sju ku, skal ein neýv u tgreining gerast av teimum eýðkennum og 

trupulleikum, sum tu  hevur. Teir ýmisku fakbo lkarnir  geva sí tt 

í kast til, at fa a eina so dýgdargo ða u tgreining sum til ber 

Psykiatrisk viðgerð  

Undir innleggjanini ýnskja vit at veita dýgdargo ða røkt og 

viðgerð. Ma lið er, at a seta diagnosu og ma lrætta viðgerðina eftir 

tí num tørvum. Ma lið er eisini at stýrkja tí nar møguleikar, at skilja 

tí na sju ku og at handfara  støðuna.   

 

Dagliga gongdin 

Veking           kl 08.00 

Morgunmatur         kl 08.00- 9.00 

Morgunfundur   kl 08.40 

Felags gongutu rur      kl 11.00 

Døgurði           kl 11.30 

Drekka           kl 14.00 

Na tturði          kl 17.30 

Kaffi           kl  19.30 

Friður a  deildini       kl 23.00 
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Trygd 

Av trýgdara vum eru a ví s viðurskifti galdandi fýri sju klingar a  

deildini. Tu  verður biðin um at avlevera egnan heiliva g til 

starvsfo lk. Tað er ikki loývi at hava hvassar ella spí skar lutir við 

inn a  deildina. 

 

Handil og umbýti millum sjúklingar 

Undir innleggjan er ikki loývi at selja ella bý ta um sí na millum. 

 

Tagnarskylda 

Øll starvsfo lk hava tagnarskýldu. 

Við innleggjan verður tu  biðin um at fýlla u t ”Va ttan um 

samtýkki”, har tu  hevur møguleika til at ja tta samskiftið við 

avvarðandi og aðrar viðkomandi stovnar. I  a ví sum førum ýnskir 

sju klingurin ikki, at avvarðandi og stovnar verða kunnað um 

støðuna. Starvsfo lki stuðlar sju klingunum til samstarv. 

 
 
 

 

tel 304500, www.lsh.fo 



8 

 

Fartelefon og fartelda 

Tu  kann bru ka tí na egnu fartelefon og farteldu a  deildini. 

Yvirlæknin kann to  í  serligum førum verða noýddur at avmarka 

atgongdina til telefon og teldu, um hann metir, at sju klingurin 

harvið er betri vardur. Mýndatøka a  deildini er undir ongum 

umstøðum loývd. 

Atgongd er til alno tina a  deildini. Farteldan skal ikki ný tast eftir 

kl 23.00 

Mýnttelefon er a  gongini, telefonnummarið er: 320748.  

 

Royking og opin eldur 

Deildin er roýkfrí tt umra ði. Møguleiki er at fara u t í  garðin at 

roýkja. Hurðin u t í  garðin verður stongd kl.23, um tørvur er at 

roýkja eftir kl.23, ma  starvsfo lk lata hurðina upp.  

Av trýgdara vum verður opin eldur, kertuljo s, bikarljo s ella 

lí knandi ikki ný tt a  deildini.  

 

Rúsevni 

Tað er hvørki loývt at hava ru sdrekka ella ru sevni við sær inn a  

deildina ella verða a virkaður av hesum. 

 

Virðislutir/peningur 

Fra ra tt verður at hava við sær størri peningaupphæddir ella 
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Morgunfundur 

Morgunfundur er ýrkadagar kl 08.40—09.00, øll luttaka a  fundinum.  Tað er 

tý dningarmikið at møtt verður til morgumfund, sum liður í  viðgerðini. 

 

Fysiskur aktivitetur 

Hvønn dag kl. 11.00 er gongutu rur, har møguleiki er at velja millum 

at ganga ein stýttri ella longri tein. A  Psýkiatriska deplinum er 

venjingarhøli við venjingarto lum, sum tu  kann ný ta eftir avtalu við 

starvsfo lki. Trí ggjar morgnar um vikuna er fimleikur í  samband við 

morgunfundin a  eindini.  

 

Tvørfakligur Ráðleggingarfundur 

Hetta er ein fundur har tu , teý avvarðandi tu  fegin vil hava við, 

starvsfo lk fra  deildini, lækni og aðrir viðkomandi fakbo lkar, sum t.d. 

fýsioterapeutur, ergoterapeutur, musikterapeutur og økispsýkiatri 

luttaka - í  felag vilja vit  finna fram til eina ætlan fýri tí na viðgerð.   

 

Viðtala 

Um sju klingar hava tørv a  at tosa við prest ella samkomuleiðara, 

kunnu starvsfo lkini hja lpa við hesum. 

 

 

tel 304500, www.lsh.fo 
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Fysiskir karmar 

A  deildini eru einastovur, to  kann verða neýðugt at deila stovu, 

um pla sstrot er. Baði– og vesihentleikar eru felags. Eisini hevur 

deildin uppihaldsru m við sjo nvarpi, eitt vaskiru m, eina matstovu, 

eina vitjunarstovu og eina nisju við sjo nvarpi.  

Uttanduraøkið er eisini til at gagnný ta. Um summari verður 

urtagarðurin ný ttur til ýmiskt, so sum uttanduraspøl og til hugna. 

 

Vitjan 

Vitjunartí ðir er millum kl. 15.00 -17.00 og kl. 19.00 - 21.00.  

Vitjandi verða vinarliga biðin um at venda sær til eitt av 

starvsfo lkunum, ta  ið teý koma a  deildina. Starvsfo lkið ví sir 

vitjandi til vitjunarru mið. Um vitjunarru mið er upptikið, ber til at 

gera avtalu við starvsfo lk, um at vitja inni a  kamarinum hja  tær. 

Er ýnski um aðra vitjunartí ð, kunnu avvarðandi seta seg í  

samband við starvsfo lk a  deildini. Um ýngri børn hja  innløgdum 

koma at vitja, er møguleiki fýri at ný ta a ví s ru m í  Ergoterapiini, 

har ýmsar leikur eru til børn.  

 

 

tel 304500, www.lsh.fo 
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Kamar 

Kamarið skal haldast ruddiligt og skiftast skal a  seingini eina ferð 

um vikuna ella eftir tørvi. Um tørvur er a  tí , kunnu starvsfo lk 

hja lpa við hesum. 

Umra ðandi er at virða privatlí við og tí  er ikki loývt at fara inn a  

kamarið hja  hvørjum øðrum 

 

Klæðir 

Møguleiki er at vaska klæði a  deildini. Tu  hevur sja lv/ur a býrgd 

av hesum, men um tørvur er a  tí , kunnu starvsfo lk hja lpa. 

Tý dningarmikið er, at tu  hevur klæðir við til uttandura 

gongutu rar og klæðir til innandura rørslu.  

 

Køkur 

A  deildini er ein køkur. Køkurin verður bru ktur til at goýma 

matin fra  sto rkøkinum og til at gera kla rt til ma ltí ðir.  

Heilsufrøðiliga Starvsstovan tilskilar, at einans starvsfo lk hava 

atgongd til hendan køkin.  

Køliska p er inni í  matstovuni til tí n at bru ka, um tu  ýnskir at 

goýma okkurt kalt. Minst til at seta navn a . 

 
 
 


