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Apoteksverkið: Mál og avrikssáttmáli fyri 2015
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 og við
løgtingslóg nr. 40 frá 06.05.2014.
Mál- og avrikssáttmálin fyri 2015 tekur støði í tí strategi tilgongd, ið apoteksverkið
hevur arbeitt við síðani 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 2015 og sum eru í tráð við løgdu strategi-tilgongdina:
1. Strategi fyri Apoteksverkið
Arbeiðið við strategi’ini fyri apoteksverkið, ið varð partvís steðgað á heysti
2014 vegna uppraðfesting av KT-verkætlanini í mun til tøkar resourcir, verður
tikið uppaftur í august 2015.
2. Heilivágsgjøgnumgongd: Er eitt av teimum 18 átøkunum í strategi ætlanini.
Sum liður í heilsunýskipanini hevur landsstýrismaðurin sett ein arbeiðsbólk at
orða eitt tilmæli at lata landsstýrsmanninum í vár um arbeiðsgongd, treytir
v.m. fyri átakinum. Byrja verður við átakinum skjótast gjørligt í 2015.
3. Útflutningur av heilivági:
Arbeiðið við at kanna møguleikarnar fyri útflutningi av heilivági heldur fram.
Innleiðandi inspektión hevur verið frá danska heilsustýrinum við ársenda í
fjør. Miðjað verður móti endaligari inspektión og góðkenning við ársenda
2015. Samstundis sum bíðað verður eftir góðkenningini verða
útflutningsmøguleikar og marknaðarforðingar kannaðar.
Hugsað verður
serliga um islendska og danska marknaðin. Konkretir fyrispurningar eru úr
hesum báðum londum. Byrjað verður við útflutningi komandi ár, treytað av at
marknaðaratgongd fæst.
4. Nýggj KT-skipan og Cosmic / talgildar reseptir:
Arbeiðið við KT-skipanini heldur fram og fylgir tíðarætlanini. Avtalað er, at
nýggja KT-skipanin verður sett í verk 27.apríl 2015.
Avbjóðingar eru í samskiftinum millum KT-skipanina hjá THS “Cosmic” og
KT-skipanina hjá apoteksverkinum. Arbeitt verður við at betra
heilivágsmodulið hjá Cosmic og um góðskuna á talgildu reseptunum, fyri at
betra um trygdina hjá sjúklinginum. Miðað verður ímóti at við árslok 2015
verða 90 % av øllum forskriftum frá kommunulæknum og sjúkrahúslæknum
sendar talgilt umvegis Cosmic-KT skipanina. Neyðugt er eisini við tillaðingum
í samband við skamtluting.Apoteksverkið skal saman við THS skriva
arbeiðspappír, sum vísir arbeiðsbýtið millum Apoteksverkið og THS.
Apoteksverkið yvirtekur uppgávuna við heilivágsskabilónum í Cosmic.
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5. Samstarv við AMGROS og stovnan av sjúkrahúsapoteksdeild á LSH.
Treytir fyri samstarvsavtalu millum Apoteksverkið og AMGROS er:
a. KT-skipanirnar hjá Amgros og hjá Apoteksverkinum skulu kunna
samskifta.
b. Goymsluhøli til heilivág frá Amgros skal verða tøkt.
Ad a. Arbeitt verður framhaldandi við at gera tað møguligt at bíleggja vørur
frá Amgros elektroniskt og annars fáa telduskipanirnar at samskifta á
nøktandi hátt.
Ad b. Við at stovnseta sjúkrahúsapoteks deild á LSH ber til at halda heilivágin
fra AMGROS á goymslu fyri seg og annars at avgreiða heilivág til
sjúkrahúsini.
Stovnsetan av sjúkrahúsapoteks deild:
Uppskot til álit er gjørt um hesa verkætlanina. Avgerð verður tikin saman við
HMR og LSH um hvussu hetta skal skipast, fíggjast og staðsetast.
6. Dagføring av Kunngerð nr.52 frá 04.juni 2008 um forskriftir og
forskriftarskyldu v.m.
Í samband við broyttar mannagongdir við verkseting av nýggjari KT-skipan
og tillagingum í Cosmic-skipanini, verður kunngerðin dagførd soleiðis at tær
eru lýstar galdandi innan KT-skipanin verður sett í verk (eftir ætlan 27.apríl
2015).
7. Broyting/dagføring av kunngerð fyri Apoteksverkið um prísáseting.
Arbeiðast skal við at broyta/dagføra Kunngerð nr. 113 frá 1. juli 1992 um
áseting av søluprísi á heilivági, sum seinast broytt við kunngerð nr. 137 frá
22. desember 2014.

Sáttmálaskeiðið
Sáttmálin er galdandi fyri árið 2015.
Eftirmeting verður gjørd saman við aðalstjóranum í heilsumálaráðnum á heysti
2015.

Tórshavn, hin

Apoteksverkið

Heilsumálaráðið

Kjartan Mohr
Landsapotekari

Turid Arge
Aðalstjóri
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