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Apoteksverkið: Mál og avrikssáttmáli fyri 2014 

 
 
Inngangur: 

Apoteksverk Føroya er almennur stovnur undir Heilsumálaráðnum, ið hevur 
einkarrætt at innflyta, framleiða og selja heilivág í Føroyum. Virksemi varð yvirtikið 
sum føroyskt sermál í 1949.  

Lógargrundarlagið undir apoteksverkinum er: Ll. nr. 104 frá 05.09.1988 um 
apoteksverkið og heilivág, sum broytt við løgtingslóg. nr. 54 frá 08.05.1991. 

Mál- og avrikssáttmálin fyri 2014 tekur støði í tí strategi tilgongd, ið apoteksverkið 
hevur arbeitt við í 2013 og sum verður framd tey komandi trý árini; t.e. frá 
01.januar 2014 til 31.desember 2016. Hetta arbeiðið er og verður framhaldandi 
framt í tøttum samskifti við øll starvsfólkini, ið sostatt hava eina greiða kenslu av at 
vera við til at seta dagskránna. Vit hava saman arbeitt m.a. við at orða visión, 
missión og kjarnuvirði fyri stovnin – sí niðanfyri. 

 

Visión: ”Apotekið tryggjar heilsuna” 

 

Missión: Endamálið hjá apoteksverkinum er at útvega og framleiða heilivág 
og heilsufremjandi vørur til føroyska samfelagið og til útflutnings.  

Heilivágur og heilsufremjandi vørur skulu latast kundunum í rættari 
góðsku við neyðugari ráðgeving um, hvussu vøran skal nýtast. 

Apoteksverkið fremur fyribyrgjandi heilsukanningar og ráðgeving 
um betri lívsgóðsku. 

Kjarnuvirði: 

1. Yrkisføri: 

 Vitan 

 Serkøn ráðgeving 

 Førleikamenning 

 Góðska 

Í samskifti við kundan leggja vit stóran dent á dagførda vitan við 
førleikamentum starvsfólkum. 

2. Samstarv: 

 Virðing 

 Álit 

 Draga somu línu 

 Møguleikar heldur enn forðingar 
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Gott samstarv er grundfest í virðing og áliti. Talan er um samstarv við 
kundan, millum starvsfólk, millum eindir og aðrar samstarvsfelagar. 

3. Kundatænasta: 

 Møta kundanum har hann er 

 Kenna tørvin hjá kundanum 

 Eins háttaða góða tænastu 

Apotekið er ein tænastufyritøka við kundanum í miðdeplinum. 

 

Mál og avrik fyri 2014 og sum eru í tráð við løgdu strategi-tilgongdina: 

 

1. Norðoya Apotek og Suðuroyar Apotek ISO-certificerast.  

Eysturoyar Apotek var ISO-certificerað í september 2007 og Tjaldurs 
Apotek í desember 2008. ISO-certifiseringin er galdandi fyri distributión og 
kunning um heilivág. Norðoya Apotek og Suðuroyar Apotek skulu í 2014 
verða ISO-certifiseraði. Harvið hava øll apotekini hesa góðkenningina við 
árslok. Hetta ber í sær, at allir føroyingar fáa atgongd til somu høgu tænastu 
frá apoteksverkinum.  
 
Heiti á standardinum:   DS/EN ISO 9001.  
 
Distributión:   Mált verður innan hesi øki, t.d.: 
 

 Vørutænastustøði er 98 % 

 Feilútflýggjanir 0,02 % 

 Skráseting og viðgerð av kærumálum 

 Bíðitíð – ymisk fyri apotekini 

 Starvsfólkanøgdsemiskanningar 

 Kundanøgdsemiskanningar 

 Árlig eftirmeting av veitarum 

 Eftirlit við goymslu (kuldaskáp v.m.) 
 
Yrkismenning og kunning:  

 Útbúgvingarætlan fyri starvsfólk; skeiðvirksemi v.m. 

 Starvsfólkasamrøður 

 Eftirmeting av serkønari ráðgeving 

 4 stór faklig átøk um árið 

 Innan- og uttanhýsis kunning um heilivág   
 
 
 
Heilsukanningar:  

 Blóðtrýst máting  
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 Blóðfeitt máting (kolesterol)  

 Miðjumát   

 BMI (body mass index)  

 Peak Flow máting 
 
Í grein 3.5 í Heilsunýskipanini verður ”Dygd og Trygd í heilsuverkinum” 
umrøtt. Apoteksverkið hevur í mong ár arbeitt við líknandi 
góðskustýringsskipanum. Tað er eitt gott signalvirði, at allir partar av 
heilsuverkinum arbeiða við miðvísari góðskutrygd.  
 
 

2. Nýggja Framleiðsludeildin á Staravegi: 

Øll bygningsarbeiðini fyri nýggju framleiðsludeildina vórðu liðug og 
endaliga avleverað við árslok 2013.  

 
Flyting og endalig GMP-góðkenning: 
 

Í ár verður tilgongdin hendan: 
 

 Brúkt og nýggj framleiðsluútgerð verður sett upp 

 Validering og kvalificering av framleiðsluhølunum 

 Validering og kvalificering av framleiðsluútgerð 

 Dokumentatiónsskipan evnast til 

 Inspektión frá danska heilsustýrinum við endaligari góðkenning fyri 
eyga. 

 
 

 
Kanna møguleikar fyri útflutningi av heilivági: 

 
Meðan tilgongdin fyri endaligu góðkenningini stendur fyri, verða 
møguleikar fyri útflutningi av heilivági kannaðir og møguligar 
handilsforðingar beindar av vegnum.  
 
 
 
 
 
 

3. Samskifti millum THS (Cosmic) og telduskipanina hjá 
apoteksverkinum:  

 
Vit hava stórar avbjóðingar í samband við samskifti millum THS-
skipanina ”Cosmic” og okkara ”Axapta Dynamics”. Samskifti í 
samband við e-reseptir og skamtluting eru ikki nøktandi í løtuni. Málið 
er at fáa allar reseptir frá sjúkrahúsverkinum og kommunulæknunum 
avgreiddar talgilt. Neyðugar EDV-tillagingar mugu gerast fyri at fáa 
hesi viðurskifti í rættlag. Hetta er ein fortreyt fyri at fáa fleiri sjúklingar í 
skamtlutingarskipanina.     
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4. Heilivágsgjøgnumgongd: 
 
Byrja nýggja tænastu/verkætlan um ”Heilivágsgjøgnumgongd” 
Mál: Gera avtalur um at bjóða fólki 65 ár og eldri, ið taka 5 ymisk sløg 
ella fleiri enn 5 ymisk sløg av heilivági, eina gjøgnumgongd av 
heilivági sínum. 
 
 
 

5. Samstarv við Amgros og sjúkrahúsapotek á Landssjúkrahúsinum:  
 

Arbeitt verður við at kanna fyritreytir fyri avtalu við Amgros um keyp av 
heilivági til sekunder sektorin. Fyrimunir og vansar við at stovnseta 
sjúkrahúsapotek á Landssjúkrahúsinum verða lýstir.   
 

 
 
Sáttmálaskeiðið 
 
 
Sáttmálin er galdandi fyri árið 2014. 
Eftirmeting verður gjørd saman við aðalstjóranum í heilsumálaráðnum á heysti 
2014. 
 
 
 
Tórshavn, hin 22. januar 2014 
 
 
 
 
Apoteksverkið   Heilsumálaráðið 
 
 
 
Kjartan Mohr   Turid Arge 
Landsapotekari   Aðalstjóri 

 
 


