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Gigni – Heilsufrøði til børn & ung
og Heilsumálaráðið
2015

Visión
Gigni - Heilsufrøði til børn & ung er ein miðsavnandi tænastu-, ráðgevingar- og vitanarstovnur, sum ynskir at
ganga á odda í tilgongdini at menna likamliga, sálarliga og sosiala heilsu til børn og ung.

Missión
Gigni - Heilsufrøði til børn & ung skal ganga á odda í heilsufremjandi og fyribyrgjandi átøkum, ið viðvíkja likam
ligari, sálarligari og sosialari heilsu hjá børnum og ungum.
Gigni - Heilsufrøði til børn & ung skal savna vitan og vera ráðgevi hjá landsmyndugleikum, stovnum og øðrum
fakfólkum, umframt alment at kunna um viðurskifti, sum viðvíkja likamligari, sálarligari og sosialari heilsu hjá
børnum og ungum.
Fyri at røkka visjónini, skal Gigni – Heilsufrøði til børn & ung:
•
Veita heilsufremjandi og fyribyrgjandi tænastu, ið er fakliga væl grundað, málrættað børnum, ungum og
barnafamiljum í Føroyum
•
Vera ein stovnur, sum virkar á høgum vísindaligum støði
•
Menna grundarlagið fyri vitan og ráðgeving frá stovninum
•
Menna samstarv við aðrar myndugleikar og stovnar
•
Vera ein brúkaravinarligur stovnur
•
Vera eitt gott og stimbrandi arbeiðspláss, har starvsfólk trívast
•
Hava starvsfólk á høgum fakligum ástøði, umframt at skipa fyri støðugari førleikamenning

•
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Inngangur
Gigni – Heilsufrøði til børn & ung er ein sjálvstøðugur stovnur undir Heilsumálaráðnum.
Stovnurin virkar samsvarandi løgtingslóg nr. 63 frá 17. mai 2005 um fyribyrgjandi heilsutænastur til børn og ung,
sum broytt við løgtingslóg nr. 9 frá 12. mars 2014, og kunngerð nr. 88 frá 24. september 2007 um fyribyrgjandi
heilsuskipanir fyri børn og ung.
Fyri støðugt at tryggja einum høgum heilsufakligum støði hevur leiðslan í Gigni gjørt av, at tænasturnar hjá
starvsfólkum á stovninum skulu vera samsvarandi nýggjum granskingarúrslitum, nýggjum tilráðingum frá Sundhedsstyrelsen og WHO.
Aðalendamálið hjá Gigni er:
1.
At tær fyribyrgjandi heilsutænasturnar til børn og ung tryggja børnum og ungum best møguligar fyri		
treytir fyri einum heilsugóðum uppvøkstri og vaksnamannalívi. At heilsufrøðingar, ið eru serkønir í
sálarligari, sosialari og likamligari heilsu hjá børnum og ungum, veita fyribyrgjandi og heilsufremjandi
tænastu til barnafamiljur, børn og ung
2.
At fylgja við og vera varug við trivnaðar- og heilsustøðuna hjá børnum, ungum og barnafamiljum, grundað
á fakligt ástøði, dokumentatión, gransking umframt at fylgja við rákinum í samfelagnum
3.
At veita landsmyndugleikum, stovnum og fakfólkum ráðgeving og vegleiðing, umframt at kunna um
viðurskifti hjá børnum, ungum og barnafamiljum í Føroyum
4.
At vera ein brúkaravinarligur og miðsavnandi vitanar- og ráðgevingardepil, ið raðfestir fyribyrging í mun
til heilsu og trivnað hjá børnum, ungum og barnafamiljum
Endamálið er:
•
At fremja heilsu
•
At fyribyrgja sjúku
•
At styrkja og menna foreldraførleikan
•
At avdúka/staðfesta trivnaðar- og menningartrupulleikar, so hesir verða viðgjørdir sum skjótast

Fíggjar- og starvsfólkaviðurskifti
Fíggjarjáttanin til Gigni í 2015 er 12.439 tús. kr. Fíggjarætlan verður løgd við ársbyrjan, so játtanin heldur alt árið.
Við støði í fíggjar- og starvsfólkaorkuni hjá Gigni, verður løgd ætlan fyri, hvat verður raðfest í árinum.
Gigni hevur 25 ársverk pr. 1. januar 2015. Starvsfólkatalið er 31.

•
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Fokusøkir í 2015
Menning
Ein av fremstu raðfestingunum hjá Gigni er framhaldandi at menna Gigni sum ein vælvirkandi og brúkaravinarligan stovn, hvørs virksemi er grundað á løgtingslóg um fyribyrgjandi heilsuheilsutænastur til børn og ung og
leiðreglur frá Sundhedsstyrelsen.
Alt tilfar, umframt tilráðingar/vegleiðingar frá Gigni, skal vera skjalprógvað og grundað á vísindaligt ástøði.
Gigni skal vera ein brúkaravinarligur stovnur, sum er lætt atkomuligur hjá brúkaranum.
Málið er:
•
At raðfesta starvsfólkamenning og starvsfólkarøkt/umsorgan frammaliga, tí hetta verður mett sum ein
fyritreyt fyri trivnaði, eldhuga og jaligari menning
•
At menna ávísar serførleikar fyri at kunna veita brúkarum serfrøði innan avís serøkir
•
At menna heimasíðuna, so hon er brúkaravinarlig, dagførd, vælvitjað, og ein viðkomandi og spennandi
kunningarmiðil
•
At byrja fyrireikingar til innliman í THS, talgildu heilsuskipanina

Lógarásettar og javngjørdar tænastur til øll børn og ung
Gigni skal skipa og menna fyribyrgjandi heilsutænastur til børn og ung, hvørs endamál er at tryggja børnum og
ungum best møguligar fyriteytir fyri einum heilsugóðum uppvøkstri og vaksnamannalívi.
Málið er:
•
At øll økir í landinum eru javnsett við heilsufrøðingum
•
At javngera tænasturnar, so øll børn og ung fáa javngjørdar grundtænastur
•
At allir skúlanæmingar koma til viðtalu hjá heilsufrøðingi og at allar smámábarnafamiljur fáa viðtaluvitjan
av heilsufrøðingi, sambært galdandi ásetingum
•
At meirtænastur verða veittar sambært tørvinum hjá tí einstaka barninum og/ella familjuni
Í januar 2014 fór Gigni undir at savna og skipa hagtøl á smábarna- og skúlaøkinum. Tølini fyri smábarnaøkið eru
ikki tøk enn.
Tøku tølini, sum eru umboðandi 70% av skúlunum, vísa, at 10% av børnunum vórðu ikki kannað, annaðhvørt
vegna væntandi hølisumstøður á skúlunum ella vegna tíð. Umleið 15% av næmingunum høvdu tørv á eyka tørvssamrøðum við heilsufrøðing, 480 børn vóru rakt av hjúnarskilnaði. Av 5.000 næmingum vórðu 655 skrivligar
ávísingar/fráboðanir gjørdar, av hesum 135 til kommunulækna, 304 til eygnaklækna og 111 skriv send til barna
vernd, 32 børn fingu eyka atgerð, írokna ávísing vegna rúsevnistrupuleikar heima, 9 vegna likamligan ella kyns
ligan harðskap.

SSP-samstarv
SSP-samstarvið er ein tvørfaklig samstarvsskipan millum fakbólkar, ið arbeiða ella hava samband við børn og ung.
Heilsufrøðingar luttaka í økisbólkunum og viðkomandi tiltøkum, sum verða fyriskipað sum partur av SSP-samstarvinum.

•
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Fosturtøkuráðgeving
Frá 1. januar 2014 at rokna, varð alment skipað forsturtøkuráðgeving sett á stovn. Ráðgevingin er ætlað øllum
kvinnum, sum hava spurningar og eru í iva, hvørt tær ynskja fosturtøku ella ikki.
Fosturtøkuráðgeving er skipað sum ein integreraður partur av tænastunum frá Gigni. Á heimasíðuni www.gigni.
fo hevur fosturtøkuráðgevingin ein serstakan teig við kunning um ráðgevingina, og um ymisku møguleikarnar við
Gigni og/ella ein ráðgeva. Á heimasíðuni er eisini møguleiki at senda inn umbøn um viðtalu og at bíðleggja sær
skjóta tíð/viðtalu.
Gigni hevur gjørt ein faldara, sum liggur alment frammi hjá kommunulæknum, á bókasøvnum og á miðnámsskúlum
kring landið.
Málið er:
•
At ráðgevingin er ein navnloynd, óheft, kvalitativ, brúkaravinarlig ráðgeving, sum nøktar tørvin hjá 		
teimum kvinnum, sum venda sær til ráðgevingina
•
At ráðgevingin er atkomulig hjá málbólkinum
•
At ráðgevarar í Gigni hava sálarligar, siðsemis- og heilsufakligar førleikar at veita ráðgeving til málbólkin,
og at ráðgevingin er fakliga væl grundað
•
At savna og skipa viðkomandi hagtøl

”Eru tit klár” – foreldraskeið
“Eru tit klár”, er eitt skeið, har komandi foreldur møtast í bólki 2 ferðir áðrenn og síðani eftir føðing. Endamálið er
heilsufremjandi atgerð viðvíkjandi menning av foreldraførleikum.
Socialstyrelsen í Danmark hevur ment foreldraskeiðið og Gigni hevur fingið neyðuga góðkenning at at skipa fyri
skeiðnum í Føroyum og at nýta viðkomandi tilfar. Allir heilsuføðingar hava nomið sær førleika at verða instruktørar
á foreldraskeiðnum.
Endamálið við skeiðnum er, at foreldur:
•
Menna og styrkja foreldraførleikar
•
Menna trygt tilknýti
•
Fáa vitan og amboð, til tess at fyribyrgja óskynsama atgerð
•
Kunnu geva børnum bestu fyritreytir fyri likamligari, sálarligari og sosialari heilsu og menning
Málið er:
•
At skeiðið “Eru tit klár” verður eitt atkomuligt bólkatilboð til komandi tannáringaforeldur
•
At fyrireikingar og raðfestingar verða gjørdar, so til ber at byrja á vári 2015

Tilgongd av nýggjum heilsufrøðingum
Tørvur er á at økja um tilgongdina av nýggjum heilsufrøðingum. Útbúgvingin til heilsufrøðing er broytt. Ein treyt
fyri útbúgvingini er, at tann lesandi fær møguleika at koma í starvsvenjing á einum góðkendum stovni. Gigni hevur
fingið neyðugar góðkenningar.
Málið er:
•
At í minsta lagi ein um árið fer undir útbúgving til heilsufrøðing

Samstarvsavtala við Landssjúkrahúsið
Gigni hevur nógv samstarv við Landssjúkrahúsið. Hetta er bæði ítøkiligt, alment og tvørfakligt samstarv tildømis
viðvíkjandi børnum, ungum og foreldrum.
Samstarvað verður viðvíkjandi kvinnum í viðgongutíð, nýføddum, innløgdum ella sjúkum børnum, - við ymisku
deildirnar, umframt skipað samstarv við Psyiatriska Depilin, serstakliga barna- og ungdómspsykiatriina og samstarvstoymið viðvíkjandi barnsburðartunglyndi.

•
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Gigni og Landssjúkrahúsið eru komin væl ávegis við at gera samstarvsavtalu stovnarnar ímillum.
Málið er:
•
At samstarvsavtala millum Gigni og Landssjukrahúsið verður undirskrivað í 2015
•
At optimera og góðskutryggja føðifráboðanir og samstarvið við A2
•
At gera mannagongdir og optimera samstarvið við Psykiatriska Depilin

Screening fyri barnsburðartunglyndi
Granskingarverkætlan – Barnsburðartunglyndi
Síðan 1. februar 2012 hevur Gigni screenað allar mammur fyri barnsburðartunglyndi, sambært altjóða góðkenda
screeningsamboðið EPDS, (Edinburgh Postnatal Depression Scale). Kanningin vísur, at umleið 11 % av føroyskum
kvinnum hava barnsburðartunglyndi. Gigni hevur nú implimenterað screening fyri barnsburðartunglyndi, sum
eitt skipað tilboð.
Í desembur varð játtað 1,5 mill úr Heilsugrunninum til granskingarverkætlan, viðvíkjandi barnsburðartunglyndi,
við S. Storm, musikterapeut, Ph.D, sum verkætlanarleiðara, har Gigni kemur at hava ein høðvusleiklut í verk
ætlanini.
Málið er:
•
At lýsa social, heilsufaklig og sálarfrøðilig viðurskifti viðvíkjandi barnsburðartunglyndi í Føroyum
•
At fáa vitan um, nær tað er mest skynsamt at seta inn við fyribyrgjandi og heilsufremjandi atgerð til
kvinnur við barnsburðartunglyndi
•
At menna eitt kvalitativt háttalag í mun til fyribyrgjandi og heilsufremjandi atgerð, viðgerð og endurmenning í primera geiranum við inplimentering

•
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Mál og Avrik í 2015
Verkevni

Mál 1

Mál 2

Mál 3

Mál 4

Mál 5

Brúkari

Starvs-

Sam-

KT

Til-

fólk

skift

Mál 2015

feingið

Menna Gigni

X

X

X

X

X

1. Arbeiða við førleikamenning
2. Menna serførleikar
3. Arbeiða við og menna heimasíðuna
4. Arbeiða fram ímóti innliman í THS
5. Arbeiða fram ímóti innliman í THS, 1. stig er at fáa
lesiatgongd í 2015

Lógarásettar
tænastur til
øll økir

X

X

X

X

X

• At øll økir í landinum eru javnsett við
heilsufrøðingum
• At javngera tænasturnar, so øll børn og ung fáa javngjørdar
grundtænastur.
• At allir skúlanæmingar koma til viðtalu hjá heilsufrøðingi og at
allar smábarnafamiljur fáa viðtaluvitjan av heilsufrøðingi, sambært
galdandi ásetingum.
• At meirtænastur verða veittar sambært tørvinum hjá tí einstaka
barninum og/ella familjuni.
• At tøk tøl yvir smá- og skúlabarnaøkið er savna og skipa við
árslok 2015

SSP-samstarv

X

X

X

X

• At heilsufrøðingar luttaka í økisbólkunum og viðkomandi tiltøkum, sum verða fyriskipað sum partur av SSP-samstarvinum

“Eru tit klár”
– foreldraskeið

X

X

X

X

X

1. At gera fyrireikingar og raðfestingar til frama fyri “Eru tit klár”
2. At arbeiða fram ímóti at byrja á vári 2015 til komandi ung foreldur

Fosturtøkuráðgeving

X

X

X

X

X

• At ráðgevingin er ein navnloynd, óheft, kvalitativ, brúkaravinarlig
ráðgeving, sum nøktar tørvin hjá teimum kvinnum, sum venda sær
til ráðgevingina
• At ráðgevingin er atkomulig fyri málbólkin
• At ráðgevarar í Gigni, hava sálarligar, siðsemis og heilsufakligar
førleikar, og at ráðgevingin er fakliga væl grundað
• At savna og skipa viðkomandi hagtøl

Samstarvsavtala
við Landssjúkrahúsið

X

X

X

X

Tilgongd av
nýggjum
heilsufrøðingum

X

X

X

Barnaburðartunglyndi
-gransingarverkætlan

X

X

X

•

HMR

X

X

• At samstarvsavtala millum Gigni og Landssjukrahúsið verður
undirskrivað í 2015
• At optimera og góðskutryggja føðifráboðanir og samstarvið við
A2
• At gera mannagongdir og optimera samstarvið við Psykiatriska
Depilin
X

• At í minsta lagi ein um ári fer undir
útbúgving til heilsufrøðing

X

• At lýsa social, heilsufaklig og sálarfrøðilig viðurskifti viðvíkjandi
barnsburðartunglyndi í Føroyum
• At fáa vitan um, nær tað er mest skynsamt at seta inn við
fyribyrgjandi og heilsufremjandi atgerð til kvinnur við barnsburðartunglyndi
• At menna eitt kvalitativt háttalag í mun til fyribyrgjandi og heilsufremjandi atgerð, viðgerð og endurmenning í primera geiranum

Mál- og Avrikssáttmáli millum Gigni og Heilsumálaráðið

7

Sáttmálaskeið
Hesin sáttmálin er galdandi fyri 2015. Eftirmeting verður gjørd saman við
aðalstjóranum í Heilsumálaráðnum á heysti 2015.

Tórshavn, tann

2015

Gigni – Heilsufrøði til børn & ung

Heilsumálaráðið

Bjarta Vilhelm
stjóri

Turid Arge
aðalstjóri

•
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