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løgtingsmáli nr. 72/2019: Uppskot til løgtingslóg um at dagføra KT- skipanina hjá 

Apoteksverkinum 

 

Landsstýrismaðurin í heilsumálum, Kaj Leo Holm Johannesen, hevur lagt málið fram 6. mars 

2020 og eftir 1. viðgerð 23. apríl 2020, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 30. apríl og 7., 14. og 20. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við KT-felagið, landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen 

Niclasen, saman við Talgildu Føroyum og í tveimum umførum landsstýrismannin í heilsumálum, Kaj 

Leo Holm Johannesen, saman við Apoteksverkinum. 

Fíggjarnevndin hevur hesar viðmerkingar: 

Endamálið við lógaruppskotinum er at fáa heimild at fara undir at dagføra KT-skipanina hjá 

Apoteksverkinum (hereftir Apoteksskipanin), og at fáa heimild at brúka 10 mió. kr. til endamálið. 

Apoteksskipanin er ein rakstrarskipan fyri allan raksturin á Apoteksverkinum, ið umfatar øll apotekini 

og framleiðsluna.  

Apoteksskipanin er ment til at vera ein samansett skipan, sum fevnir um keyp og sølu av heilivági og 

øðrum vørum, kann goymslustýra, avgreiða viðskiftafólk á apotekunum, útskriva skamtanartekstir, 

skipa skamtluting av heilivági og útrokna stuðul til heilivág frá Heilsutrygd. Harumframt fevnir 

Apoteksskipanin eisini um bókhald, fíggjarstýring og framleiðslu av heilivágshagtølum. 

Apoteksskipanin samskiftir talgilt við aðrar skipanir, eitt nú verða forskriftir sendar frá talgildu 

heilsuskipanini Cosmic til Apoteksskipanina, sum avgreiðir forskriftirnar og samskiftir við 

goymslurobott, soleiðis at heilivágurin verður fluttur úr robottinum og til avgreiðsluna.   

Samskifti er við Landsfólkayvirlitið umvegis Heldina, soleiðis at dagførdar upplýsingar um borgarar 

altíð eru tøkar. Skamtlutaður heilivágur verður í dag pakkaður til umleið 1.200 persónar, og 

Apoteksskipanin stýrir pakkingini samsvarandi forskriftunum frá Cosmic heilsuskipanini. 

Apoteksskipanin verður hýst hjá KT Landsins, og harvið verða allar upplýsingar goymdar í Føroyum 

í tryggum rakstrarumhvørvi. 

Neyðugt er at dagføra Apoteksskipanina, tí longu í 2021 gongur verandi skipan út – ikki so at skilja, 

at hon verður sløkt, men heldur, at hon ikki verður viðlíkahildin frameftir. Tí er neyðugt longu nú at 

byrja hesa dagføring. 

Ein slík verkætlan tekur væntandi 18 mánaðir, og er kostnaðurin at dagføra skipanina mettur at verða 

10 mió. kr. 

Fíggingin verður skipað soleiðis, at á fíggjarlógini fyri 2020 eru játtaðar 2 mió. kr. og í 2021 er ætlanin 

at játta 4 mió. kr. Tær írestandi 4 mió. kr. fíggjar Apoteksverkið sjálvt. 



 

 

Nevndin heldur, at almennar KT-uppgávur sum meginregla eiga at verða bjóðaðar út millum 

føroyskar veitarar. KT-felagið hevur víst á týdningin av hesum fyri at menna føroyska KT-vinnu og 

fyri at varðveita vitan í Føroyum. Nevndin heldur, at almennir myndugleikar, áðrenn teir taka avgerð 

um at fara av landinum eftir veitarum, eiga at kanna møguleikarnar fyri heilt ella partvís at brúka 

føroyskar veitarar. 

Nevndin hevur viðgjørt júst hendan spurningin í sambandi við málið, og hóast nevndin ásannar 

týdningin av føroyskum KT-loysnum, hevur Apoteksverkið í júst hesum føri greitt væl frá 

týdninginum av at halda fast við at dagføra verandi KT-skipan, sí skjøl í málinum.  

Nevndin heldur tó, at rakstur og viðlíkahald av hesi skipan í størst møguligan mun eigur at verða 

framt av føroyskum veitarum frameftir, og mælir hon tí til, at farið verður í samskifti við møguligar 

veitarar um hetta í næstum. 

Við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið.  

 

 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 28. mai 2020 
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