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Vit takka fyri møguleikan at gera viðmerkingar til skriv frá KT-felagnum til 
Fíggjarnevnd Løgtingsins dagfest 12. maj 2020 við yvirskriftini ‘Viðmerkingar til 
nýggja KT-skipan fyri apoteksverkið’. 
Vit vilja gera greitt,  at vit taka ikki undir við skrivinum frá KT-felagnum, hvørki tá 
talan er um tað faktuella í skrivinum,  og ei heldur tá tað kemur til orðingar í 
skrivinum. 
Apoteksverkið hevur fingið álagt rakstraruppgávur við lóg, og skal til eina og hvørja 
tíð røkja tær skyldur og  uppgávur sum myndugleikarnir seta Apoteksverkinum. Tað 
hevði snøkt sagt ikki borið til hjá Apoteksverkinum at røkt sínar skyldur og uppgávur 
við eini standard KT-skipan sum D365BC.  
Tað gevur eftir okkara tykki ikki røttu myndina, tá KT-felagið førir fram, at D365BC er 
ætlað til færri brúkarar meðan D365FO er ætlað til stórar fyritøkur við fleiri enn 500 
brúkarum .  
Microsoft, sum framleiðir báðar skipanirnar, brúkar ikki hetta uppbýtið, tá støða skal 
takast til, hvør skipan er best egnað. Heldur er tað soleiðis,  at av tí at D365FO – 
Finance and Operations – er ein samansett skipan, ið sum standard m.a. umfatar 
Retail og Manufacturing. Hesir partar eru kjarnu uppgávur hjá Apoteksverkinum.  
Ein so umfatandi skipan sum D365FO vil ofta verða brúkt, har nógv fólk starvast 
innan ymisk øki. Men tað er kortini ikki soleiðis, at um 1000 fólk eru í starvi, so verður 
D365FO brúkt, og um færri enn 500 fólk eru í starvi, so verður D365BC brúkt. Heldur 
er tað tørvurin, sum ásetur hvør skipan verður brúkt.  Í okkara føri er tað tørvurin hjá 
Apoteksverkinum sum avger,  hvørja skipan vit í síðsta enda velja.  
Tá ið eitt nú Sjúkrahúsverkið keypir tól ella sjúkrabilar, so er tað sama stødd av tólum 
og sjúkrabilum sum verða brúkt, hóast fólkatalið í hinum londunum er nógv størri. Við 
tí tørvi og teimum viðurskifti sum eru galdandi fyri okkum hevur Apoteksverkið valt 
KT-skipanina D365FO, tí hon uppfyllir tørvin vit hava, og annars við teimum 
tillagingum sum neyðugar eru.  
KT-felagið sigur í skrivinum: ‘Eftir okkara fatan eru hvørgin av nevndu alternativum 
skipabesta valið. Hinvegin hevði ein triðja loysn verið tann rætta: nevniliga 
konvertera verandi loysn til eina systirskipan hjá Microsoft, D365BC – Business 
Central. Báðar skipanirnar kunnu grundleggjandi tað sama (ERP – Enterprise 
Resource Planning), bert er D365BC einfaldari, tí hon er gjørd til fyritøkur í sokallaða 
small business (tvs. undir 500 starvsfólk) kundasegmentinum. D365FO er 
segmenterað til miðalstórar og stórar fyritøkur, tvs. við 1.000 tals starvsfólkum og 
ofta virksemi í mongum londum kring allan heimin.’  



 

 
 
 
Orðingin ‘konvertera verandi loysn til eina systirskipan hjá Microsoft, D365BC’ er eftir 
okkara tykki heldur fløkt. At brúka orðið systirskipan um D365BC í mun til D365FO er 
kanska tí at Microsoft framleiðir báðar skipanirnar, og báðar skipanirnar eru ætlaðar 
at flyta dáta. 
Um vit kunnu loyva okkum at brúka eina mynd sum ikki hevur við flutning av dáta at 
gera, men við flutning av fólki, so framleiðir Volvo flutningsakførum sum verða brúkt 
til taxaflutning og sjúkraflutning. Taxabilurin og sjúkraflutningsbilurin eru systirakfør, í 
tí merkingini at sami framleiðari er av báðum akførunum til persónsflutning. Men tað 
merkir kortini ikki, at til ber at konvertera taxaflutningsakfarið til sjúkraflutnings-akfar. 
Bæði flyta fólk og bæði hava sama framleiðara. Myndin er sett uppá spíssarnar skal 
viðgangast, men til samanberingar er hon ikki heilt burturvið. 
Í yvirlitinum sum er útflýggjað, samanber framleiðarin Microsoft skipanirnar D365FO 
og D365BC. Hetta tilfarið verður millum annað brúkt av KT-ráðgevarafyritøkum, tá 
støða verður tikin til val av skipan. Vert er at bíta merki í, at tað verður  onki nevnt 
um, hvussu nógv starvsfólk hvør skipan er ætlað til, og Microsoft er eisini varin við at 
seta tøl fyri, hvussu nógv starvsfólk hvør skipan er ætlað til, tí tað velst fyrst og 
fremst um tørvin. 
Vit hava í yvirlitinum við gulum rundingum frámerkt teir funktionalitetir, sum eru 
neyðugir ella kritiskir fyri raksturin í Apoteksverkinum og sum eru standard í D365FO 
men ikki eru standard í D365BC.  
Her sæst m.a. at Retail er partur av D365FO sum standard, men er ikki partur av 
D365BC.  Hetta er kritisk fyri Apoteksverkið 
Sama er galdandi fyri Production, sum er partur av D365FO sum standard, men sum 
ikki er við í D365BC. Hetta er kritisk fyri Apoteksverkið 
Framleiðsla av heilivági er eyðsæð týðandi partur av virkseminum hjá 
Apoteksverkinum, umframt góðskutrygging av framleiðsluni. Tí er Quality 
Management kritisk fyri Apoteksverkið. 
Hetta vóru trý stór kritisk øki, ið ein KT-rakstrarskipan til Apoteksverkið helst skal 
hava sum standard. Í yvirlitinum eru nógv onnur øki, sum eru standard í D365FO, 
men ikki í D365BC. Nógv av hesum eru eisini kritisk fyri Apoteksverkið. 
Hvat KT-felagið leggur í orðingina  ‘konvertera verandi loysn til eina systirskipan hjá 
Microsoft D365BC’ mugu tey sjálvi svara fyri, men yvirlitið hjá Microsoft sigur nakað 
annað. 
Vit hava eftir bestu sannføring og við rímiliga drúgvum royndum við ymsum KT-
skipanum valt loysnina, sum vit meta fær okkum tryggast í mál og sum gagnar 
føroyska skattgjaldaranum best. 
Í fyrstu linju í fjórða reglubroti skrivar KT-felagið, og eg endurgevi: ‘At ein dagføring 
av eini standard skipan við tillaginum til einans 150 starvsfólk skal kosta 10-12 
milliónir krónur, er óhoyrt. Talan er um óvanliga stóran yvirprís...’ 
Vit vita av góðum grundum ikki hvat samanberingargrundarlag KT-felagnum hevur til 
at brúka ógvusligan málburð sum óhoyrt og superlativir sum óvanliga stóran yvirprís. 
Tey hava so ikki spurt okkum hvat verandi verkætlan umfatar. Vit meta út frá teimum 
krøvum vit hava til eina KT-rakstrarskipan fyri Apoteksverkið, at prísurin er rímiligur.  
Tað verður onkuntíð tikið til, at man kann spara seg fátækan; um illa visti til kundu vit 
staðið við eini skipan, sum ikki kann brúkast. Dømi um hetta eru mong. 
 



 

 
 
 
Apoteksverkið hevur í løtuni sløk 170 starvsfólk, og KT-skipanin hjá 
Apoteksverkinum umfatar millum annað keyp og sølu av heilivági og øðrum vørum, 
framleiðslu av heilivági, móttøku av elektroniskum reseptum frá læknum, 
tannlæknum og djóralæknum, útrokning av stuðli frá Heilsutrygd til borgarar í 
Føroyum, markamót til Heldina til persónsskránna, markamót til THS-skipanina 
Cosmic, greining av heilivágshagtølum bæði innan- og uttanlands, markamót til 
robottar, pakkimaskinu til Skamtan, framleiðslutól umframt markamót til veitarar av 
heilivági. Í komandi skipan verður væntandi møguleiki hjá borgarum at síggja 
upplýsingar um teirra heilivág, og hetta arbeiðið verður gjørt í  samstarvi við Talgildu 
Heilsuskipanina og Heldina. Apoteksverkið hevur eisini nýliga gjørt markamót saman 
við Posta til sokallað Track-and-Trace, har til ber hjá viðskiftafólk at fylgja við hvar 
pakkin við heilivági sum sendur er frá Apotekinum er.  
So tað er eftir okkara tykki skeivt at stara seg blindan á talið umleið 70.000,- pr 
brúkara, um vit býta 10 milliónir við 150 brúkarum, og so brúka lýsingarorðini ‘ 
óvanliga stóran yvirprís’, uttan at hava gjørt sær far um hvat talan er um. 
Sum øllum kunnugt er Apoteksverkið ikki ein isoleraður kassi, har vit sita og arbeiða 
við KT-skipanum skild frá umheiminum, men tvørturímóti verða hvørt ár millum 7 og 
800.000 túsund reseptlinjur móttiknar og avgreiddar elektronisk í KT-skipanini, har 
stuðul frá Heilsutrygd til heilivág verður roknaður, heilivágur verður pakkaður og 
sendur til kundan ella kundin heintar heilivágin á Apotekinum sama dag sum reseptin 
er send frá lækna. 
Apoteksverkið brúkar føroyskar veitarar til infrakervið og samskifti, KT-útgerð og 
ambætarar, umframt  hýsing av ambætarum.  
Í seinasta reglubroti sigur KT-felagið, at ‘Mett verður, at ein konvertering av verandi 
AX2012 til D365BC av føroyskum veitara, hevði kostað í mesta lagi 4-5 milliónir 
krónur.’ 
Sum víst á í yvirlitinum frá Microsoft, har D365FO – sum er víðari menning av okkara 
verandi AX2012 skipan,  verður samanborið við D365BC, so er ikki møguligt við 
konvertering í tí merkingini av orðinum sum vit skilja tað. 
Við eini konvertering til D365BC høvdu vit mangla kritiskar funktionir so sum 
Intercompany, budget planning, Quality management ella góðskustýring, 
Manufacturing ella framleiðslu, Retail, umframt serskipanir sum ikki er standard, t.d. 
stuðulsskipanin hjá Heilsutrygd, reseptavgreiðsluskipan umframt allar integtratiónir 
sum longu eru nevndar, ma. Intratión við Cosmic., og so skuldu vit út at keypt 
triðapart-produktir fyri at fáa tað sama sum í D365FO. Tá hevði endaligi prísurin 
ivaleyst verið munandi størri. 
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