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Färöarna är en glesbygd i den bemärkelsen att samhällena är glest utspridda på de öar som Färöarna
består av.
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Färöarna ligger i Nordatlanten, 430 km sydost om Island, 600 km väst om Norge och på 1 250
kilometers håll från Danmark. Färöarna består egentligen av 18 öar av vilka 17 är bebodda. Den största
ön är Streymoy med en yta på 373,5 km². Huvudstaden Tórshavn finns på Streymoy.
Natur
Färöarna blev till för över 110 miljoner år sedan som följd av ett vulkanutbrott mellan två
kontinentalplattor. Det färöiska landskapet präglas av branta skiktade klippstränder, fjordar, vikar och
berg som skymtas gröna bland molnen.

Den unika naturen på öarna bjuder resenärerna på otaliga upplevelser och färingarna anses väldigt gästvänliga.
Färöarnas huvudsakliga näring är Fisket, vilket avspeglar sig i Torshavns marina .

Klimat
Färöarna har ett havsklimat som växlar mellan solsken, dimma och regnskurar. Golfströmmen gör
vädret milt, vattnet i hamnarna fryser aldrig och vintrarna är rätt så varma med tanke på det nordliga
läget. Snöfall förekommer, men endast kortvarigt. Medeltemperaturen är +3°C på vintern och +11°C på
sommaren.
Vegetation
Det finns inte mycket växtlighet på Färöarna. Det finns varken träd eller skogar, men desto mera gräs.
Bara 6 % av landets yta är uppodlad och resten används som betesmarker för fåren.
De första som bosatte sig på Färöarna var antagligen irländska munkar som kom till öarna på jakt efter
en lugn boplats under mitten av 700-talet. Norrmännen började bosätta sig på ön hundra år senare och
fortsatte flytta dit under hela vikingatiden.
Även om man på Färöarna inte har planerat att göra landet till en turistattraktion har turismen ökat
betydligt under den senaste tiden och är nu den näst största näringsgrenen efter fisket.
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Inför arbetet med en aktiv medborgardialog i projektet hade vi planlagt ett projektmöte på Färöarna.
Detta möte skulle lägga en grund för vår strategi i vårt transnationella samarbete med de frågor som vi
planerade att gå ut till medborgarna med. Medborgardialog blir ett led i att göra en jämförelse mellan de
olika ländernas önskemål om framtidens äldrevård.
Dag 1
Under vår vistelse på Färöarna fick vi tillfälle att besöka två äldreboende. Vi började med det äldsta
äldreboendet i Torshavn. Chefen för äldreboendet, Ida Sørensen, gav oss en hel del information om hur
de har lagt upp arbetet och sin personalsituation. De flesta som arbetade där har ej någon formell
utbildning. Det vi såg var ett äldre äldreboende. Rummen för de äldre var små och opraktiska, vi
konstaterade att det nog var ganska tungarbetat för personalen.
Lars har bild på entrén!
Eftermiddagens möte:

Marianne inledde mötet med att ge en presentation av vårt nya presentationsmaterial. Vid mötet diskuterade vi de
frågställningar som var och en av de transnationella projektledarna hade sammanställt inför resan.

Dag 2.
Dag 2 inleddes med en busstur till Gota på Eysturoy (östra ön) och äldreboendet Sambylid Gotubra där
vi fortsatte våra diskussioner om vad vi ska göra gemensam ti projektet.

Det nyaste äldre boendet på Färöarna, Sambylid Gotubra. Ljusa och trevliga lokaler. På hemmet har de boende sina egna
delikatesser hängande i det gemensamma skafferiet, Eydun visar på delikatessen

Distriktsläkaren på Eysturoy har ansvar för c:a 2000 patienter som bor i området. Det innebär en hel del
resande då det för det mesta handlar om hembesök. Distriktsläkaren känner dock sina patienter väl
genom att han har följt dem under deras uppväxt, vilket ger honom ett stort förtroende hos befolkningen.
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På mötet fick vi även en presentation av den lokala Distriktsläkaren om livsvillkoren för befolkningen.

Dag två arbetade vi fram de frågeställningar vi skulle arbeta med under projektets medborgaraktiva fas.
Vi bestämde vilka åldersgrupper vi ska ställa frågor till och hur vi skall göra.

Motion ingick även i det strategiska mötet på Färöarna, här är vi på väg ner till samhället och en guidad tur av deras
historiska byggnader.

Som avslutning på mötet blev vi alla inbjudna till våra värdar på kvälls supé. Ett bord dukat med lokala
delikatesser som: torkat får, diverse korv och kött, hembakat bröd, torkad fisk och valspäck.

Marianne och Monica visade vår uppskattning genom att överräcka
presenter till både Sveiney och Eydun för deras förträffliga organisation
av mötet.

Vi vill alla tacka våra värdar för ett mycket trevligt och fruktsamt möte på Färöarna.
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Från Vänster: Sveiney Sverrisdottir, Kirsten Willumsen, Lars Mikaelsson, Liv-Bente Sælø, Tove Johanna
Fagertun, Inger-Britt Berg, Monica Forsberg, Arja Jämsén och Agneta Söderberg. Saknas på bilden gör
Catherine A Hortell, Marianne Pedersen, Eydun Christiansen och Pentti Koistinen

(Text: Lars Mikaelsson. Foto: Marianne Pedersen, Monica Forsberg, Agneta Söderberg och Sveiney Sverrisdottir)

