
Sólorka Salud
Heilsa, viðgerðir og trivnaður sunnanfyri



Salud undir sólini

Salud merkir heilsa (sunnheit) á sponskum. Sambært WHO býr 
Sólorka í einum av heilsubestu økjunum í øllum heiminum. Vit hava 
harafturat tætt samstarv við læknar og sjúkrahús. Undir teimum 
stóru sólorkusetunum hava vit enntá okkara egna føroyska lækna.

Ein vitjan hjá okkum skal geva tær bæði kropsliga og mentala 
heilsubót. Hetta skal henda, meðan tú sum vanligur gestur ert í 
feriuhýri og ikki í einum sanatoriikendum umhvørvi.
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Sólorka Salud fevnir um fleiri 
tættir:

▪ Heilsustimbrandi veðurlag 
við hópin av D-vitaminum

▪ Umsorgan, nánd og lívsgleði
▪ Møguleikar til teirra, sum 

bera brek ella hava sjúkur
▪ Rørsla og kostur
▪ Heilsutænastur, viðgerðir, 

dialysa o.a. 



Góðalívið uttan óneyðug mørk

Sólorka er ‘tín vertur úti í verðini’. Við einum starvsfólkahópi, sum 
tosar føroyskt, spanskt og enskt, kunnu vit soleiðis veita øllum eina 
heilt serliga tænastu og skapa ein serligan tryggleika.

Vit halda, at so mong, sum yvirhøvur tilber, skulu hava møguleika til 
at hugna sær uttanlands viðhvørt og tá at kenna seg trygg – eisini, 
um tey hava onkra sjúku, bera okkurt brek ella hava aðrar 
avbjóðingar. Okkara misjón er at beina burtur forðingar fyri hesum.
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“Vit fegnast um, at tað ber til hjá bæði 
raktum og avvarandi at vitja, og at fólk 
við rørslutarni kunnu vera við til alt. 
Atkoman til hotellið er sera góð, og 
somuleiðis bussurin við plássi til fleiri 
koyristólar. Vitjanin hevur verið 
fantastisk, og Heilafelagið takkar so 
hjartaliga Sólorku og hennara dugnaligu 
starvsfólkum fyri eina sera góða og 
vælskipaða viku.” (Heilafelagið)



Dialysa í skugganum • Hugni og upplivingar undir sólini

Ásannandi, at nógvir føroyingar hava skerdar møguleikar at sleppa 
burtur í feriu, tí at teir eru bundnir at dialysu, veita vit nú eitt tilboð um 
sólvitjanir við dialysumøguleika. Dialysumiðstøðin hjá samstarvs-felaga 
okkara, IMED Hospitales, varð bygd í 2010. Hon hevur eina 
góðskuskipan í samsvari við normativini ISO 9001 og ISO 14001.

Vit ynskja at veita bæði hæmodialysu og sonevnda posadialysu – hetta 
seinna í samstarvi við týsku fyritøkuna, sum í dag veitir løðin, sum 
reinsar blóðið hjá føroyskum nýrasjúklingum.

“Hendan vitjanin undir sponsku sólini er rein heilsubót. Her kunnu 
Gert og eg sum vanligir sólorkugestir spáka túrar á strondini, vitja 
áhugaverd støð, eta á góðum matstovum og njóta undirhaldið á 
Vaglinum. Eg havi eingi nýru, sum kunnu reinsa blóð mítt, men 
dialysan her gevur mær sama møguleikan sum hinum gestunum at 
njóta sponsku sólina og allar hinar upplivingarnar. Viðgerðin sjálv 
riggar eisini avbera væl. Var eg ummælari, gav eg henni 10 stig av 
10 møguligum.“ (Sigrið Mikkjalsdóttir)
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Viðgerðir móti pínu og plágum

Lítla, men høgt spesialiseraða viðgerð-artoymi okkara hevur hjálpt 
túsundtals fólkum, sum hava drigist við ymsar pínur, ið eisini plága 
nógvar føroyingar. 

Í Sólorku sleppur tú at kenna hetta á egnum kroppi, samstundis sum 
tú ert í feriuhýri. 

Tað er sum nevnt ein avgerandi partur av viðgerðartilgongd okkara, 
at hon ikki fer fram í einum sanatorii-umhvørvi, men meðan tú heldur 
feriu sunnanfyri.

Við hjálp frá viðgerðartoyminum kunnu flestu gestir okkara, sum líða av 
pínu, fáa linna. Tú kanst venda tær til okkara fyri at fáa vegleiðing og fyri 
fáa tíð hjá toyminum. Her fært tú
▪ privatar viðtalur og gjølligar heilsukanningar hjá 

kiropraktorum, fysioterapeutum o.ø.
▪ kiropraktiskar, fysioterapeutiskar og aðrar viðgerðir av 

beinagrind, vøddum, vevnaði, bleytvevnaði, nervalagi, liðbondum, 
spengrum og hinnum

▪ holla vegleiðing
▪ framhaldsviðgerð
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“Í 16 ár havi eg ikki fingið sovið ígjøgnum 
eina einastu nátt. Eftir nakrar fáar dagar í 

Sólorku sovi eg nú væl hvørja nátt. Hetta 
er fantastiska professionelt. Eg viðmæli 
øllum, ið hava líknandi trupulleikar, at 

vitja í Sólorku. ” (Simona Gregersen)

“Eg fekk ikki gingið fyri 
pínu. Hon er næstan 
burtur, so í dag  kann eg 
gera tað, sum eg havi hug 
til.” (Bjarni Sørensen)

“Eg varð sera væl 
kannað, og hetta var 

sera gott fyri meg. Hetta 
er nakað annað enn tað, 
sum man plagar at fáa.” 

(Kristianna Sjóvará)

“Nú kann eg bæði dansa 
og ganga gjøgnum 
trappur. Tað havi eg ikki 
kunnað í nógv ár.” 
(Hansina Hansen)

“Ryggpínuna havi eg stríðst við í 
30 ár, tí at annað beinið á mær er 
ov stutt. Men fyri fyrstu ferð havi 
eg nú kunnað spákað longri túrar 
við ongari pínu”. (Óla J. Guttesen)


