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Kreppuhjálp
Samtykt á setursráðsfun di 22.6.2006
Fróðskaparsetrið sum stovnur varðar av sínum starvsfólkum og studentum, fyrst og fremst í arbeiðstíð,
men eisini partvíst uttan fyri arbeiðstíð. Ásannandi at Fróðskaparsetrið er eitt stórt arbeiðspláss við
nógvum samskifti innan- og uttanhýsis og sæð í ljósinum av royndunum sei nnu árini meta vit, at tað er
neyðugt við eini ætlan fyri, hvussu vit handfara kreppustøður í sambandi við deyða, vanlukkur, álvarsliga
sjúku og tílíkt.
Kreppustøður eru allar ymiskar, og tí er neyðugt at meta um í hvørjari støðu sær, hvat er neyðugt og
hóskandi at gera. Talan kann vera um bráðkomna støðu, álvarsligar og ógvusligar hendingar og
upplivingar t.d. í sambandi við vanlukku, har fólk eru deyð ella komin til skaða. Talan kann eisini vera um
álvarsliga sjúku. Talan kann vera um starvsfólk ella studentar, men eisini um avvarðandi teirra ella onnur,
sum standa onkrum á sto vninum nær. Talan kann vera um okkurt, sum hendir á arbeiðsplássinum, men
eisini um okkurt, sum hendir uttanfyri arbeiðstíð og –stað. Fyri at tryggja, at stovnurin og starvsfólkini
gera sítt allarbesta í hvørjari einstakari støðu og at eingin kennir seg einsamallan í kreppustøðu, er gjørd
ein vegleiðing til, hvussu farast skal fram, tá boðað verður frá eini støðu, har tað verður mett, at tørvur er
á kreppuhjálp.
Fróðskaparsetrið sendir javnan starvsfólk á skeið í fyrstuhjálp. umframt hetta verða lyklapersónar sendir
á skeið í sálarligari fyrstuhjálp, til tess at kunna veita skjóta og góða hjálp, tá tað er neyðugt. Umframt
hetta áliggur tað hvørjum einstøkum at vera tøkur hjá starvsfeløgum og studentum, sum hava brúk fyri
hjálp í kreppustøðum.
Mannagongd fyri kreppuhjálp
Starvsfólk á Fróðskaparsetrinum kunnu biðja um at fáa sálarliga og/ella aðra kreppuhjálp til sín sjálvs, til
starvsfelaga ella til studentar. Kreppuhjálp kann umbiðjast hjá einum av hesum lyklapersónum:
1. Annika Sølvará, setursskrivari
Tel. arbeiði:
352504
Fartelefon:
552504
Tel. heima:
320636

2. Eileen Vang, deildarskrivari á SSD
Tel. arbeiði:
352580
Fartelefon:
Tel. heima:
314475

3. Marjun Mortensen, laborantur á NVD
Tel. arbeiði:
352567
Fartelefon:
Tel. heima:
448272

4. Zakaris S. Hansen, adjunktur á FMD
Tel. arbeiði:
352533
Fartelefon:
269448
Tel. heima:
315220

Harafturat eru hesi fólk tøk, um brúk eru
fyri tí:
1. Holger Arnbjerg, leiðari fyri ASK
Tel. arbeiði:
322065
Fartelefon:
522065
Tel. heima:
310177

2. Ásbjørn Johannesen, húsavørður og
trygdarumboð
Tel. arbeiði:
353945
Fartelefon:
553945
Tel. heima:

Minst til at geva boð um, hvør hevur brúk fy ri hjálp, um gjørligt hví og hvussu tað fæst fatur á viðkomandi.
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Fyrstahjálp
Í sambandi við støður, har brúk er fyri fyrstuhjálp, skal tann fyrsti, sum kemur á staðið syrgja fyri:
·
·
·

at lívgevandi fyrstahjálp verður veitt
at boð verða send efti r sjúkrabili ella aðrari neyðugari hjálp
at ein av lyklapersónunum verður tilkallaður
Í kreppustøðum skal lykl apersónurin:

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Skapa sær eina heildarmynd av støðuni.
Virka sum samskipari.
Um neyðugt senda boð eftir sálarfrøðiligari hjálp frá psykiatriska deplinum á Landssjúkrahúsinum.
Syrgja fyri, at fólk altíð er hjá tí, sum hevur brúk fyri hjálp.
Geva familju ella øðrum avvarðandi boð um støðuna á besta máta eftir umstøðunum – stutt og greitt
uttan smálutir, við boðum um at koma á staðið sum skjótast, alt eftir støðuni. Um løgreglan er boðsend,
verður hetta at avtala við løgregluna. Um talan er um deyða og álvarsamar vanlukkur skulu avvarðandi
eisini hava tilboð um sálarliga kreppuhjálp.
Syrgja fyri atgongd til telefon, høli, mat og drekka.
Boða Setursskrivstovuni frá støðuni og boða frá á øllum deildum, at allir spurningar í sambandi við
støðuna skulu stillast um til setursskrivaran. Uttanhýsis kunning um støðuna verður handf arin av
setursskrivaranum og kunningarfulltrúanum í samráði við setursráðið.
Munnliga kunna deildirnar um støðuna.
Syrgja fyri, at onkur fer við, um talan er um innlegging á sjúkrahús, og verður á staðnum til avvarðandi
eru komin fram og eru kunnað um støðuna. Syrgja fyri at halda sambandið við tey avvarðandi, so leingi
tað er neyðugt.
Syrgja fyri møguligari fráboðan um arbei ðsskaða

Uppfylgjandi skal lyklapersónurin saman við setursskrivara og/ella avvarðandi deildarumboðum meta um,
hvør uppfylging er neyðug, bæði kunning og hjálp, fyrsta dagin og síðani komandi tíðina.
Útgreinað mannagongd
Um avvarðandi hjá starvsfólki verða rakt av álvarsamari sjúku, vanlukku ella deyða:
·
·
·

Í tann mun starvsfólkið vil/orkar og heldur vera neyðugt, kunnar hann/hon starv sfelagar um støðuna
Í tann mun starvsfólkið heldur tað vera neyðugt, men ikki heldur seg til, kann hann/hon venda sær til ein
av lyklapersónunum ella annan starvsfelaga, og biðja tey kunna um støðuna
Starvsfelagar hava felags ábyrgd av at vera um viðkomandi
Um starvsfólk missir:
·
Er starvsfólkið til arbeiðis, gevur lyklapersónur ella góður starvsfelagi boðini persónliga á hóskandi
stað
·
Gerst tað neyðugt, skipar leiðarin soleiðis fyri, at starvsfólkið fær umstøður at sissa seg, fær
umsorgan og ikki er einsamalt
·
Leiðarin kunnar hini starvsfólkini
·
Starvsfelagar hava felags ábyrgd av at vera um starvsfólkið, stuðla og hjálpa
·
Mælt verður til, at leiðarin setir seg inn í støðuna hjá starvsfólkinum og skipar soleiðis fyri, at
hann/hon kann verða sjúkrameldað/ur, um tað verður mett neyðugt
·
At møguleiki verður fyri, at starvsfólkið kann fara til hús einstakar dagar, tá tað gerst ov trupult at
arbeiða
·
Mælt verður starvsfeløgunum til at vitja heima hjá tí rakta – ikki bert teir fyrstu dagarnar, men eisini
seinni
Postrúm 272
FO 110 Tórshavn

J. C. Svabos gøta 14
FO 100 Tórshavn

Heimasíða
www.setur.fo

Teldupostur
setur@setur.fo

Telefon:
35 25 00

Faks:
35 25 01

3

Fróðskaparsetur Føroya
Setursskrivstovan
·

At geva eina hjálpandi hond um hetta er neyðugt

Starvsfólk álvarsliga sjúkt:
·
Lyklapersónur ella leiðari kunnar starvsfólk um støðuna og gongdina í málinum
·
Leiðari kunnar studentar, í tann mun tørvur er á tí
·
Lyklapersónur og leiðari hava ábyrgd av at hava samband við viðkomandi og/ella heimið
Um starvsfólk doyr:
·
Fer hendingin fram á arbeiðsplássnum, verður mannagongd fyri kreppuhjálp at fylgja
·
Lyklapersónur og/ella leiðari kunnar starvsfólkið um, hvat farið er fram
·
Lyklapersónur og/ella leiðari kunnar studentarnar um, hvat farið er fram
·
Flaggið vundið á hálva stong, tá ið øll hava fingið boð – sí mannagongd f yri fráboðan av andláti
·
Støða takast til, um undirvísing skal steðga
·
Trygdar- & trivnaðarnevndin kann taka stig til tiltøk
·
Stovnurin verður stongdur, meðan jarðarferðin er, møguliga allan dagin
·
Rektarin skipar fyri, at minningarorð verða skrivað um tann deyða
Fráboðan um andlát
Á Fróðskaparsetrinum verður kunnað um andlát, um talan er um fólk nær okkum. Hetta verður gjørt
munnliga, deildarleiðslurnar verða bidnar um at kunna á síni deild. Andlát skulu ikki fráboðast við
telduposti.
Tað verður flaggað á hálvari stong á Debesartrø ð:
- eftir áheitan tá starvsfólk ella fyrrverandi starvsfólk doyr
- eftir áheitan tá fólk við tøttum tilknýti til ein ella fleiri stovnar doyr
- eftir áheitan frá Landsstýrinum
Tað má ikki flaggast, fyrr enn lyklapersónar, setursráðið og/ella deildarskrivarar á øllum deildum eru
munnliga kunnaðir og hava havt tíð at kunna í húsunum.
Kristin ella húsavørðarnir syrgja fyri at flagga, um teir verða bidnir um tað av avvarðandi stovnsleiðara
ella við heimild frá stovnsleiðaranum. Teir boða eisini øllum stovnsleiðarunum frá, hví flaggað verður, so
stovnsleiðararnir kunnu boða starvsfólkum sínum frá, hvør er deyður.
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