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Praktik på Færøerne 
 

Samarbejdet mellem Sosu-Syd – Sosu-Fyn og Sosu-FO er etableret gennem et et-

årigt projekt via Nordplus Voksen som giver et økonomisk tilskud til elever der søger 

praktik på Færøerne. 

I projektet har vi fokuspunkter som fysisk og psykisk arbejdsmiljø / 

sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og udvikling af såvel faglige som personlige 

kompetencer. 

 

Når der iværksættes et praktikophold på Færøerne til en elev, har vi en kontakt med 

Sosu-Fo som formidler et egnet praktiksted samt et sted at bo. 

Praktikstedet kan variere afhængig af hvor der er noget ledigt. 

 

Lidt om Færøerne: 

Der er 2½ times flyvetur fra København eller Billund. 

Man flyver til øen Vàgar og kører derefter ca. 1 time 

med bus til Thorshavn. 

Der er bro- og tunnelforbindelse mellem alle de 

større øer bortset fra de to sydligste øer Sandoy og 

Suduroy (Sandø og Syderø) Disse øer nås med 

færger. 

På Suderoy ligger Sosu-FO og det tager 2 timer at 

komme fra Thorshavn til Suderoy. 

På Suderoy er der 2 plejehjem. Et i Tvøroyri (ældre) 

og et i Vagur (nybygget 2011) 

Der er ligeledes et lille sygehus med 30 

sengepladser (medicinsk/kirurgisk) på øen. 

På denne ø ligger Social- og sundhedsskolen. 

 

Thorshavn ligger på Streymoy – en ø midt i ø-gruppen. Den har ca. 17.000 indbyggere. 

Her ligger det største sygehus med ca. 200 sengepladser – både medicinske og 

kirurgiske senge. De har de fleste specialer men er der tale om mere speciel 

behandling flyves patienterne til Rigshospitalet i Danmark. 

Thorshavn har 3 plejehjem (+ et nyt under opførelse 2011) samt nogle huse som 

fungerer som beskyttede boliger.  

 

Klaksvig ligger på øen Bordoy – en af de nordligste øer. 

Her ligger der et lille sygehus med 2 sengeafdelinger (med/kir) samt div. 

undersøgelsesfunktioner og genoptræningsfunktioner. 
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I Klaksvig er der 1 plejehjem samt 2 kollektiver for ældre. 

ALLE på Færøerne taler dansk. Dog foregår det meste på færøsk som ikke kan 

forstås af os danske. Men alle har let ved at slå over i dansk. 

Færingerne er et meget venligt, afslappet og imødekommende folkefærd.  

 

Lidt om Social og sundhedsskolen på Færøerne. 

Sosu-Fo som egentlig hedder ”Heilsuskúli Føroya” 

er en ny topmoderne skole opført i 2009. Den 

ligger på Suderø, den sydligste ø på Færøerne. 

Skolen har både sosu-elever og gymnasieelever. 

Når eleverne går på skolen, er de nødt til at leje 

sig ind forskellige steder på øen. De bor på øen fra 

mandag til fredag fordi det tager 2 timer med 

færge at komme til skolen. 

Undervisningen foregår på færøsk men alle 

lærebøger er på dansk. Så eleverne har et oversætningsarbejde fra færøsk 

undervisning/opgaver til dansk litteratur. Skolen bruger Munksgaards lærerbøger. 

Der uddannes årligt 2 hold med SSH og 1 hold med SSA (hold af ca. 20-25 elever) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før projektets start har vi besøgt følgende praktiksteder som kan komme på tale som 

evt. praktiksted. 

 

Suderø: 

Vagur plejehjem (under opførsel).  

Er et plejehjem i Vagur på Suderø, som 

forventes at tages i brug i maj 2011. 

Plejehjemmet ligger med havudsigt og er 

naturligvis nyt og moderne. 

Skal huse 45 beboere  
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I Tvøroyri er der et plejehjem og et sygehus. 

Er man i praktik i Tvøroyri er der et kollegium med udlejningsværelser i forbindelse 

med sygehuset. 

Og ellers er det muligt at turistkontoret på Suduroy kan hjælpe med en bolig. 

 

Thorshavn: 

Vallalid demens plejehjem 

Et plejehjem i Thorshavn med plads 

til 16 demente ”husfolk” (beboere). 

Plejehjemmet ligger med en 

fantastisk udsigt over Thorshavn og 

havet.  

Det drives som et ”Eden-plejehjem” 

hvor der er fokus på at husfolket 

undgår ensomhed, kedsomhed og 

hjælpeløshed.  

Personalet kommer med hver deres 

faglighed, men udnytter meget gerne den enkelte medarbejders interessefelt til at 

skabe aktivitet og fællesskab. Der var bl.a en medarbejder der var meget dyreglad og 

derfor var der mange forskellige dyr på plejehjemmet (hund, katte, marsvin, kanin, 

fisk, høns, ænder). Dyrene blev primært passet af husfolket og den interesserede 

medarbejder havde hovedansvaret. En 

anden medarbejder var god til 

slagtning og forarbejdning af får som 

er en meget traditionsrig skik på 

Færøerne. Slagtning foregik på selve 

plejehjemmet hvor dyret renses, 

parteres, pakkes, forarbejdes og 

tørres. Igen er det husfolket der 

bidrager efter evne. 

 

Plejehjemmet har 2 afdelinger og hver 

beboer har eget værelse med bad og 

toilet. 

Udenfor er der etableret en 

sansehave med udsigt over havet. 

Husfolk og personale står selv for 

madlavning. 

Husfolk og pedel står selv for pedelarbejde. 

Plejehjemmet oser af stemning og rolig atmosfære. 
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Lagagardur Thorshavns største 

plejehjem: 

Thorshavns største plejehjem ligger 

med fantastisk havudsigt. 

Det har plads til 48 beboere som bor i 3 

afdelinger med 16 i hver afdeling. 

Der er 2 somatiske afdelinger og en 

afdeling til demente. 

Der er central køkken i huset som også 

leverer mad til hjemmeplejen. 

Der er et aktivitetscenter og et 

træningscenter som både har beboere 

og borgere der komme hjemmefra og 

skal aktiveres eller genoptrænes. 

Der er ansat 3 ergoterapeuter og 2 

fysioterapeuter til disse afdelinger. 

Huset har fodpleje og frisør og har en 

bus til ca. 6 kørestolsbrugere som ofte 

kører på udflugter. 

De enkelte afdelinger har hver deres 

fællesarealer hvor mad indtages. En del 

af spisestuen ligger med en fantastisk 

udsigt til havet. 

Alle har eget værelse med toilet og bad. 

Personalet er primært knyttet til hver 

sin afdeling. 

Demensafsnittet arbejder især med at 

inddrage husfolket i alt arbejde som en del af aktiveringen. 

Plejehjemmet oser af venlighed og rolige 

omgivelser. 

 

Hvis ikke man er deroppe via projektet 

skal man selv sørge for bolig. 

Er man i praktik i Thorshavn skal man 

kontakte turistbureauet der muligvis kan 

hjælpe med bolig eller indrykke en 

annonce i lokalavisen om at leje et 

værelse. 
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Hjemmeplejen i Klaksvig 

I Klaksvig er der et hjemmepleje distrikt, der dække alle de nordlige øer (nord for 

Leitvik fjord) 

Der er tale om ca. 6 øer hvoraf de 3 øer er forbundet med hinanden og de sidste øer 

kun kan besøges via færger.  

Færgeoverfarterne er pga vejret meget ustabile hvorfor disse øer dækkes af 

personale som er bosiddende på øerne.  

Hjemmeplejen kører ud fra Klaksvig og fra Vidoy. 

Lederen af hjemmeplejen er også leder af et plejehjem der ligger i forbindelse med 

sygehuset i Klaksvig. Dette plejehjem har plads 

til 36 beboere. 

 

Derudover er der 2 ældrekollektiver i Klaksvig.  

Kollektiverne er på hhv 16 beboere og 8 

beboere. 

Kollektivet ligger med udsigt over vandet. 

Kollektiverne har fast personale som hjælper 

beboerne og vil gerne holde fast i tanken om et 

kollektiv, hvor man hjælper hinanden. Beboerne 

hjælper til ud fra de ressourcer de er i 

besiddelse af. 

Kollektiverne har personale i køkkenet så alt maden laves på stedet. 

Traditioner fastholdes mest muligt. 

 

Er man ikke af sted via projektet skal man selv sørge for bolig. 

Er man i praktik i Klaksvig er det muligt at søge om et værelse på et kollegium der 

ligger i forbindelse med sygehuset. 

 

Besøgene har været meget spændende og inspirerende og der er ingen tvivl om at 

elever fra Sosu-syd kan have stor gavn af et praktikophold på Færøerne. 


