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ØKISTÆNASTAN, ROÐIN, Í RUNAVÍKAR KOMMUNU
HEVUR TIKIÐ NÝGGJA TØKNI Í BRÚK FRÁ FØROYSKU
FYRITØKUNI, NEMLIA. ØKISTÆNASTAN UMFATAR M.A.
EYSTUROYAR RØKTAR- OG ELLISHEIMI, HAR TEY EISINI
HAVA FINGIÐ LUT Í HESI TØKNINI. EITT LÍTIÐ PLING
Á TELEFONINI SIGUR NÚ STARVSFÓLKUNUM FRÁ, TÁ
OKKURT ER ÁFATT INNI HJÁ BÚFÓLKUNUM, OG HETTA
HEVUR VIÐ SÆR, AT TÆR HEITU HENDURNAR RØKKA
LONGUR Í ARBEIÐINUM Á STOVNINUM.
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“

Nýggja tøknin
frá Nemlia er
ætlað sum hjálp til
menniskju, sum
hava tørv á røkt,
men hon er sann
iliga eisini ein
hjálp hjá familjuni
og teimum
avvarðandi

E
MARIA ER EI T T AV BL A Ð U N G U
STARVS FÓ LKU N U M Á EYST U ROYAR
RØKTA R- O G E L L I SH E I M I . H JÁ T E I MUM
U NG U ERU TØ KN I L I G TÓ L SJÁLVS ØG D
AMB O Ð, S UM T EY E RU VO N AT NÝTA

in morgun í mai vóru vit á
Fyndini og vitjaðu á Eysturoyar
Røktar- og ellisheimi.
Endamálið var at fáa eitt prát
við starvsfólkini um royndir teirra við at
brúka tøkni sum hjálp í arbeiði sínum.
Áðrenn vit fóru til Runavíkar at vitja
Roðan, stukku vit inn á gólvið hjá fyritøkuni,
Nemlia, ið hevur ment hesa tøknina, sum
tey í Roðanum brúka. Nemlia framleiðir
alskyns nútímans tøkni, sum kann samskifta
við tey avvarðandi, við heimarøktina ella
við starvsfólk á røktarheimum. Á fyritøkuni
hava tey ment eina tænastuskipan og bjóða
ymsar varnarar og aðrar hentar loysnir út
til eldraøkið. Talan er um spildurnýggja
tøkni í eldraøkinum, ið fyritøkan nevnir
eldratøkni. Longu nú hevur eldratøknin víst
seg at skapa størri tryggleika og trivnað, har
eldri & tøkni T E M A
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hon er tikin í brúk. Endamálið hjá
fyritøkuni aftan fyri tøknina er at
tryggja elstu borgarunum og teirra
avvarðandi betri lívsgóðsku og geva
starvsfólkunum á eldraøkinum
betri arbeiðsumhvørvi.
Nemlia við snildum loysnum

Vit hava í seinastuni hoyrt, at
vit eru á einum vegamóti, tí tað
fara at mangla nógvar hendur í
eldrarøktini. Fólkatalið er vaksandi,
og broytingar henda í aldursbýtinum, har lutfalsliga fleiri gamlir
borgarar koma til, meðan trotið á
starvsfólkum á eldraøkinum bara
veksur. Parturin av fólki yvir 60 ár
veksur nógv. Og tað er ikki bara her
hjá okkum, at gongdin í aldursbýtinum og trotið á starvsfólkum er ein
trupulleiki, tí sama rák er at síggja
um allan heim.
Peer Bentzen, stjóri í Nemlia,
sigur, at talgilda tøknin fer ikki at
yvirtaka arbeiðið hjá starvsfólkunum, men fer tvørturímóti at geva
teimum meira tíð til nærveru og
røkt.
Peer Bentzen leggur afturat,
at vit eisini eru noydd til at føra
talgilda tøkni inn á eldraøkið
fyri at fáa ung fólk at arbeiða
har. Vit verða noydd til at gera
tað meira spennandi at arbeiða
á eldraøkinum, sigur hann. Tað
merkir ikki, at vit skulu brúka
robottar, men tøkni, sum lættir um
og ger arbeiðið snildari, soleiðis
at starvsfólkini fáa meira tíð til tað
týdningarmikla nærsambandið við
brúkararnar.
- Tey gomlu fara í framtíðini ikki
bara at verða fleiri í tali, men tey
fara eisini at liva longur, vísir Peer
Bentzen á.
- Veruleikin er sum kunnugt
tann, at tað fara ikki at vera nóg
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Pe r B en tzen , st j ó r i .

nógv starvsfólk til at taka sær av
teimum gomlu, og vit skulu heldur
ikki rokna við at fáa starvsfólk úr
útlandinum, tí øll verðin er í somu
støðu sum vit, sigur Bentzen.
Eyka trygd

Nemlia bjóðar nógv ymisk tól bæði rørsluvarnarar, hurðavarnarar, roykvarnarar, luftvætumátarar,
GPS o.a. Tólini kunnu knýtast
saman í eitt yvirlit, sum er sett upp
sum ein talva. Loysnin kann ikki
bara brúkast av fólki við demensi
á ellisheimum, men av øllum,
sum hava tørv á slíkari trygd. Tað
snilda við tøknini hjá Nemlia er,
at tað ikki er neyðugt at ganga við

nøkrum um armin ella um hálsin,
burtursæð frá, tá talan er um GPS.
Í staðin verða sensorar settir upp,
sum so geva boð frá sær gjøgnum
eina app á telefonini.
Tey avvarðandi og starvsfólkini
á Eysturoyar Røktar- og ellisheimi
eru glað fyri nýggju skipanina.
Tað er ein lætti hjá teimum at
vita, at nú er nakað, sum fyribyrgir
vágiligum støðum, tí eitt lítið pling
á telefonini sigur starvsfólkunum
frá, um persónurin er um at reisa
seg úr songini. Hetta minkar um
strongd hjá starvsfólkunum og um
stúranina hjá teimum avvarðandi.
- Fakliga er rørsluvarnarin ein
stór hjálp í mínum arbeiði, sigur
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Nikolina Nielsen, heilsuhjálpari.
Varnarin er sum eitt eyka eyga ella
ein hjálp, ið sigur mær frá, tá eitt av
búfólkunum hevur tørv á, at eg komi
inn til teirra, sigur hon.
- Varnarin ávarar okkum og ger,
at vit kunnu fyribyrgja, at eitt av
búfólkunum dettur og fær skaða. Tað
er serliga um næturnar og tíðliga á
morgni, at varnarin er hentur og ein
eyka trygd, sigur Nikolina.
Varnarin skapar ró

Síðani varnararnir komu, hava starvsfólkini á demensdeildini fingið nógv
meira tíð til at vera um búfólkini, tí nú
er ikki neyðugt at ganga inn í kømrini
at hyggja alla tíðina.
Vanliga er tað so á einari deild fyri
fólk við demensi, at náttarvaktin ofta
má gloppa hurðina inn til kamarið fyri
at tryggja, at alt er, sum tað skal vera.
Hetta er órógvandi fyri tey, sum eru
lættsvønt, og tað kann skapa órógv
á allari deildini, tí tann, sum vaknar,
kann gera, at hini eisini vakna. Hetta
kann føra við sær, at tey eldru eru illa
svønt og verri fyri um dagarnar.
Tøknitólið ger, at tað er friðarligari
hjá teimum eldru um náttina. Við
tað, at ein varnari er, sum sigur frá,
um tann eldri fer úr songini ella út
um hurðina, er tað ikki neyðugt at
lata hurðina upp alla tíðina. Náttarsvøvnurin verður betri, og búfólkini
eru betur hvíld, tá morgunin kemur.

Va r na r in ger, a t sta r vsfólkini kunnu fyr ibyrg ja , a t búfólk det ta og fáa skaða.

“

Tøknitólið
ger, at tað er
friðarligari hjá
teimum eldru
um náttina

Við nýgg ju tøknini hevur N ikolina fingið meira t íð t il a t nýta s ín
fa kle ika og t il a t geva ums orga n, nær le ika og kær leika .

eldri & tøkni T E M A
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Eystu royar Røktar- o g el l i sh eim.

mynd: rodin.fo

- Varnarin skapar eisini tryggleika hjá starvsfólkunum, tí
tey vita, at tey fáa boð á telefonina, so skjótt eitthvørt er áfatt
inni hjá einum av búfólkunum, sigur Annika Harrysdóttir
Kallsberg, leiðari í Suðurstovu á Eysturoyar Røktar- og
ellisheimi.
Henda nýggja tøknin frá Nemlia er ætlað sum hjálp til
menniskju, sum hava tørv á røkt, men hon er sanniliga eisini
ein hjálp hjá familjuni og teimum avvarðandi. Við GPS-tøkni,
sum er tøk í dag, ber eisini til at vita, hvar persónurin er
staddur.
- Tað hevði ikki bara skapt frið hjá teimum avvarðandi,
men tað hevði eisini givið persónum við demensi eitt frælsi,
sigur Annika.

Rørs luva r na r in s ka pa r t r yggleika hjá star vsfó lkunum , t í tey vita,
a t tey fá a boð á telefonina , s o s kj ót t e it t hvørt e r áfat t inni hjá
e inum av búfólkunum, s igur Annika.

Tøknin gevur frælsi

ELDRATØKNIN FRÁ NEMLIA
Hendan tøknin fevnir um tænastur, ið kunnu nýtast á bústovnum
og í privatum heimum. Við tøknini knýtir Nemlia fólk, ið
annaðhvørt eru einsamøll ella óhjálpin, við umheimin, soleiðis at
boð verða send sjálvvirkandi til rætta viðkomandi, tá ið neyðugt er.
Eitt av aðalmálunum hjá Nemlia er, at gomul fólk og fólk, ið eru
vorðin óhjálpin, kunnu hava eina trygga og virðiliga tilveru í egnum
heimi, og at tey avvarðandi ikki skulu hava ekka av, at teirra kæru
eru ótrygg heima við hús ella á stovni.
Nemlia arbeiðir bæði við at menna ritbúnaðar- og
tólbúnaðarloysnir, t.e. loysnir til software og hardware. Eisini hevur
fyritøkan starvsfólk, ið arbeiða við at gera tænasturnar lættar og
skynsamar at nýta.
Loysnirnar í Nemlia eru mentar í samstarvi við starvsfólk í heilsuog eldrarøktini í Føroyum. Hetta hevur við sær, at loysnirnar eru
tillagaðar til føroyskar brúkarar og umstøðurnar í Føroyum.
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Ofta eru fólk við demensi væl fyri likamliga og
orka væl at ganga. Tey tráa eftir at sleppa út og
nýta hvønn møguleika, tey síggja, til at sleppa sær
á dyr. Tað førir við sær, at starvsfólkini alla tíðina
noyðast at ansa eftir teimum og forða teimum.
Tað er ikki ilt at ímynda sær ørkymlanina, sum tað
hevur við sær hjá einum fólki, sum ikki sleppur
út. Tað er ikki loyvt at læsa hurðar, og tað skapar
ótta hjá starvsfólkunum og teimum avvarðandi, tá
onkur við demensi fer út gjøgnum hurðina, tí tey
vita ikki, hvar hann ella hon kann vera farin.
- Enn hava vit bara varnararnar inni, men tað
ber eisini til at fáa GPS til at hava uppi á sær.
Um búfólk hava ein slíkan GPS-leitara,
síggja starvsfólkini í appini, hvar tey eru stødd.
Menniskju við demensi skulu eisini kunna ferðast
frítt uttandura, sigur Annika.
Annika Harrysdóttir Kallsberg sigur, at tøknin
eisini kann vera við til at draga starvsfólk til
eldrarøktina, tí tøknin ger, at sjálvt arbeiðið har
verður meira spennandi og tíðarhóskandi.
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“

Varnarin ávarar
okkum og ger, at vit
kunnu fyribyrgja, at
eitt av búfólkunum
dettur og fær skaða.
Tað er serliga
um næturnar og
tíðliga á morgni, at
varnarin er hentur
og ein eyka trygd

NE M LIA er ei t t
fø royskt fel a g ,
i ð m en n i r tø kn i
t i l h ei l su - og
rø kta rø ki ð.
TØ K N IN ka n n
e isi n i b r ú ka st í
pr i va t u m h ei m u m ,
e it t n ú h a r g om u l
fó l k b ú g va
e in sa m ø l l e l l a er u
e in sa m ø l l e i n p a r t
av d ø g n i n u m .
PE ER B EN T ZE N
e r st j ór i í N em l i a .
Af t ra t h on u m
sta r va st seks fól k í
f yr i tø ku n i .
NE M LIA h ev u r
h e i m a sí ð u n a
W W W. N E M LIA. FO
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