
Innkjøpssjef for Apotek 1 Gruppen AS i 
Norge, Atle Øiseth, mener det er viktig å gå 
foran som et godt eksempel når man skal 
påvirke ansatte i over 350 apotek til å bestille 
reisene sine selv. 

Apotek 1 og 
Egencia oppnår 
besparelsessuksess 

Vi reiser stadig mer enn før, sier Atle Øiseth, som 
siden 2012 har hatt ansvaret for innkjøp og 
besparelser for apotekkjeden «Apotek 1» i Norge. 
Han innrømmer at han liker å ha kontroll, og ser 
det verdifulle i at Egencia som 
forretningsreisebyrå gir han en samlet oversikt 
over forbruk og besparelser for totalt 350 apotek 
på tvers av Norge.  

Fremmer moderne 
teknologi
 

Apotek 1 er opptatt av å fremme moderne 
teknologi. Den siste tiden har vi satset 
stort på IT, med blant annet et nytt HR-
system og et digitalisert varelager. Gode, 
teknologiske løsninger gjør at vi sparer 
tid, noe som igjen resulterer i økte 
økonomiske besparelser.

Øiseth presiserer at han ser en likhet mellom 
Apotek 1 og Egencia når det kommer til den 
digitale satsningen. Blant annet er HR-systemet 
valgt med tanke på å integrere det i Egencias 
plattform. Videre vektlegger han at Apotek 1 ser 
på Egencia som en stor og troverdig aktør med 
et brukergrensesnitt som er lett gjenkjennelig fra 
plattformene til Expedia og Hotels.com, hvor de 
ansatte ofte bestiller sine reiser privat.
Dette grensesnittet er med på å kutte 
navlestrengen til det vi kjenner som det 
«tradisjonelle reisebyrået». Prosessen med å 
bestille forretningsreiser er nå langt mindre 
manuell enn for noen få år siden.

Økte besparelser gjennom 
online bestillinger 

 

Min viktigste oppgave er å spare penger 
for selskapet og sørge for at løsningene 
er mest mulig effektive og stabile i bruk. 
I motsetning til tidligere, da sekretæren 
ringte inn til reisebyrået og bestilte reisen, 
har Apotek 1 nå endret holdningen hos de 
ansatte. Mest mulig av reisevirksomheten 
skal nå bestilles av den reisende selv 
direkte i portalen, sier Øiseth. 

Sammen med Account Manager i Egencia, Jens 
Karlsson, jobber Apotek 1 mot at 80% av all 
reisevirksomhet skal bestilles via 
selvbookingsløsningen til Egencia. Karlsson 
presenterer månedligere rapporter for å 
visualisere denne utviklingen. 

Internt i Apotek 1Gruppen er det 
hovedkontoret som bestiller mest online. 
Øiseth poengterer at han og Karlsson har 
lagt en langsiktig plan for hvordan de skal 
øke onlineandelen hos de lokale 
apotekene, og kjeden har et mål om 80% 
innen utgangen av første halvår 2018. 

Øiseth påpeker at en slik holdningsendring også 
må forankres i ledelsen, og at støtten fra adm. 
direktør hos Apotek 1 har vært verdifull i denne 
prosessen. Utover dette har også 
internkommunikasjonen spilt en viktig rolle når 
det gjelder formidlingen av de interne endringene 
for Apotek 1. Det publiseres jevnlig nyhetssaker 
på Apotek 1s intranett for å holde de ansatte 
oppdatert på hvilke endringer som har blitt gjort.

Lønnsom planlegging
En viktig retningslinje Apotek 1 har innført i sin 
personalhåndbok, er en reisepolicy som gir klare 
anbefalinger om at all reisevirksomhet skal 
bestilles gjennom Egencia. Dette bidrar også til å 
samle all reisevirksomhet hos samme byrå, noe 
som gir økt kontroll og innsyn når det kommer til 
kostnader forbundet med reisevirksomheten. 
Et annet tiltak som har vært svært effektivt på 
besparelsessiden er Egencias anbefaling om at 
flyreisen må bestilles minimum ti dager før 
avreise. 

Vi ser at det er mye å spare på å være 
tidlig ute, spesielt når det kommer til 
flybestillinger, sier Øiseth.  I portalen er 
det definert en reisepolicy som gjør at alle 
ansatte som bestiller sent blir gjort 
oppmerksom på dette, og må derfor 
oppgi en årsak.

Øiseth forteller at han i sine kvartalsmøter med 
Egencia måler effekten av slike tiltak. 
Han benytter rapportene fra sine kvartalsmøter i 
sine samtaler med Apotek 1-eierne «Phoenix 
Group», som har sitt hovedsete i Tyskland.  

Sammen med Egencia oppnådde vi en 
besparelse på 8% i 2016 og vi setter 
stadig nye mål for hvordan Apotek 1 skal 
bli enda bedre. 
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