Årsrapport 2019
Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi
Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi ble opprettet 23.04.2001. Stiftelsens sekretariat
er i Oslo.

Formål
Stiftelsens har følgende formål:
Stiftelsens formål er å bidra til å fremme utviklingen av norsk apotekfarmasi. Midlene kan
brukes til studier og prosjekter som gjelder rasjonell legemiddelbruk, utvikling av
apotekpraksis, kvalitetsutvikling i apotek og til videre- og etterutdanning innen
farmasifaglige områder og ellers til andre studier og prosjekter som etter styrets vurdering
bidrar til formålet. Økonomisk støtte kan gis til enkeltpersoner, foreninger og virksomheter.
Styret
Stiftelsens styre har vært cand. pharm. Hans-Petter H Johannessen (leder),
cand. jur. Harald Willumsen, cand. pharm. Kjell H Halvorsen, cand. pharm. Per T Lund og
siv.øk. Cecile Wammer Serck-Hanssen. Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 44 saker i
2019.
Sekretariat
Apotekforeningen v/Ellen Finstad har fungert som Stiftelsens sekretariat.
Regnskap og økonomi
Stiftelsens driftsresultat var kr 8.238.704. Kapitalen er indeksregulert med kr 1.531.253 i
henhold til Stiftelsens vedtekter. Stiftelsens styre har vært i dialog med Lotteri- og
stiftelsestilsynet om vedtektsendringer og forståelsen av hva som skal regnes som bundet
kapital. I lys av dette er det utarbeidet nytt regnskapsoppsett og kursreguleringsfond og
utjevningsfond er vedtatt opphevet.
Forvaltning
Stiftelsens styre har inngått avtale med UNIFOR om forvaltning av deler av Stiftelsens kapital
og mottar månedsrapporter fra UNIFOR om disse investeringene. I tillegg mottar Stiftelsens
styre kvartalsrapporter om Stiftelsens totalinvesteringer. Stiftelsen har utarbeidet egen Plan
for forvaltning.
Strategi for Stiftelsen
Stiftelsens styre har utarbeidet dokument for Strategi og føringer for Stiftelsen. I dokumentet
inngår Eierføringer for Stiftelsens engasjement i Apokus AS og i AS Apotekernes Hus samt
Plan for forvaltning. Strategidokumentet gjennomgås årlig.
Apokus AS
Stiftelsens hovedsatsing Apokus AS, har levert i henhold til mål og planer i 2019. Produksjon
av e-læringskurs og bransjefelles utviklingsprosjekter har utgjort hovedaktiviteten i selskapet.
Apokus´ formål er: ”Apokus skal gjennom praksisnære prosjekter og opplæringsvirksomhet
videreutvikle helsepersonell i apotek som legemiddelrådgivere og apotek som faghandel for
legemidler. Selskapet skal bidra til å fremme samhandling mellom apotek og resten av helse-
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Norge til beste for legemiddelbrukerne.” Stiftelsen eier 66% av aksjene i Apokus AS og
Apotekforeningen eier 34%.
Det vises til egen årsrapport fra Apokus AS. I 2019 ble det til Apokus AS utbetalt kr 5.000.000
i driftstilskudd, dette ble bevilget i 2018.

Apotekpraksisprosjekter
Stiftelsen ha ønsket å stimulere til satsing på apotekpraksisprosjekter og inviterte flere aktører,
herunder utdanningsstedene, til å komme med forslag til slike. For både OsloMet og
Universitetet i Tromsø er det finansiert stipendiatstilling etter foreslått prosjektskisse og
utlysningstekst. For Universitetet i Bergen gjenstår fortsatt endelig utlysningstekst og
prosjektskisse.
Øvrige stipendier og prosjekter
Stiftelsen har vedtatt å bruke midler til kongress- og reisestipendier, stipend til
hovedfagstudenter og til prosjektformål som kan bidra til å fremme norsk apotekfarmasi.
Tilsammen ble seks søknader utenom driftstøtte til Apokus AS, behandlet i 2019. To av
søknadene ble avslått. Innvilgede søknader utgjorde kr. 6.330.000 og omhandlet bl.a.:
a) Videreføring av støtte til kombinert stillinge i apotek og utdanningsinstitusjon for nye
to år fra OsloMet.
b) Utvikling av opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis» fra
Apokus
c) Støtte til masterprosjekt om reseptintervensjon ved problemresepter i sykehusapotek.
Endring i Stiftelsens vedtekter
Stiftelsens styre har vært i dialog med Lotteri- og stiftelsestilsynet om deres avslag på
Stiftelsens søknad om å slette siste setning i vedtektenes i § 3 vedrørende salg av aksjene i AS
Apotekerenes Hus. Stiftelsens styre har etter diskusjon om alternative formuleringer, vedtatt å
opprettholde standpunktet om fjerning av siste setning i § 3 og har argumentert for dette i ny
søknad til Stiftelsestilsynet. Stiftelsestilsynet avslo også denne søknaden og Siftelsens styre har
vedtatt å klage på avslaget.
Stiftelsens eierføring i AS Apotekernes Hus
Stiftelsens styre har i løpet av året spesielt diskutert eierføringen i AS Apotekernes Hus iom at
majoritetseieren Apotekforeningen har signalisert at den ønsker en økt utdeling av midler fra
AS Apotekernes Hus.
Hjemmeside
Stiftelsens hjemmeside er apotekstiftelsen.no
Representasjon
Harald Willumsen har representert Stiftelsen i styret for AS Apotekernes Hus.
Hans-Petter H Johannessen har representert Stiftelsen i styret for Apokus AS.
Stiftelsen har ikke hatt noen ansatte i 2019. Driften har ingen negativ innvirkning på det ytre
miljø. Stiftelsens styre bestod ved årsskiftet av fire menn og en kvinne.
Hendelser etter årssiftet
Den 11. mars 2020 erklærte WHO (Verdens Helseorganisasjon) at verden var blitt truffet av en
global pandemi med navn Covid19. På balansedagen 31. desember 2019 var det kun et
begrenset antall kjente tilfeller av viruset. Utbruddet av sykdommen har så langt medført store
økonomiske konsekvenser for både samfunn og næringsliv, i Norge og internasjonalt. Det er all
grunn til å regne med at så vel internasjonale som nasjonale pandemitiltak vil ha en negativ
innvirkning på verdien av Stiftelsens eiendeler. Som følge av at Stiftelsen har en diversifisert
portefølje, og i prinsippet gjeldfritt, anses Stiftelsen å være godt rustet til å møte de
utfordringer pandemien medfører.
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De konkrete effektene av Pandemien er foreløpig vanskelig å forutse og en vet ikke hvor lenge
utbruddet vil vare. Det er derfor viktig å opprettholde det langsiktige forretningsfokuset,
parallelt med håndtering av den pågående situasjonen. Det er så langt ikke avdekket forhold
som tilsier at forutsetningen om videre drift ikke er tilstede.
Stiftelsens styre følger nøye med på utviklingen. Stiftelsens styre har et langsiktig perspektiv
på sine investeringer og har ingen kortsiktige planer om innløsninger. Likviditeten er god.

Oslo, 29. april 2020
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