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Elektronisk oppgjørsskjema benyttes for jevnlig kontroll av medikamentregnskap på A/B-preparater, samt 
oppsummering og trending av forbruk i enheten.  
 
Skjemaet skal fylles ut månedlig for alle biler og lagre i ambulansetjenesten.  
 
Skjemaet består av  

- 15 arkfaner for registrering av oppgjør per bil og 2 arkfaner for oppgjør i lokale lagre 
- Sum ambulanse: Totalforbruk per enhet (automatisk summering av det som legges inn per bil) 
- Oppdatert per måned: Angir hvilken måned som er oppført i de øvrige arkene.  
- Trend ambulanse og Trend lager: viser automatisk totalforbruk, kassasjon og differanse i 

regnskapet fra måned til måned 
- Kommentarer: Kan benyttes ved behov for å kommentere mangler og andre uklarheter  

 
Utfylling 

 Samle inn alle regnskapsark fra biler og lokale lagre for aktuell periode.  
 

 Det benyttes en arkfane per bil (merket 1-15) og lager (merket lager 1-2). 
              Angi hvilket bruksnummer/lager oppgjøret gjelder for øverst til venstre.  
 

 Sett tall for aktuell måned. Dvs når man skal legge inn tall for januar skal det stå 1, neste måned 
når man legger inn tall for februar skal det stå 2 osv.  
 

 S = Startbeholdning: Fyll inn startbeholdning per 1.1 i skjema merket Januar. Startbeholdning i 
februar = opptalt beholdning for januar; denne genereres automatisk når måned endres til 2 osv.  
 

 M = Mottatt mengde: Summen av alt som er lagt inn i bil/lageret i perioden  
(mottak fra apotek, fra akuttmottak, andre avdelinger, fra andre ambulanser, fra stasjonslager) 

 
 F = Forbrukt mengde: Summen av alt som tatt ut av lager i perioden 

(uttak til pasient, ved overføring fra lager til ambulanse, overføring fra en ambulanse til en annen ambulanse)   
 

 K = Kassert/retur mengde: Sum av alt som er blitt kassert og/eller returnert til apoteket. 
  

 O = Opptalt lager: Den reelle sluttbeholdningen i aktuelt lager når oppgjøret utføres   
 

 T= Teoretisk restbeholdning og D = Differanse/avvik genereres automatisk 

 

         Rubrikker (M, F, K) der det ikke er noe å fylle inn (ikke har vært noen bevegelser) kan stå åpne. O må alltid fylles ut. 
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 Når det er lagt inn tall fra alle bilene for inneværende måned sjekk at rett måned  
er på ført i alle benyttede ark. Flik «oppdatert per mnd» gir en rask oversikt.    
Hvis trend skjemaene ser rare ut er det også lurt å sjekke om rett måned er påført  
alle ark.  

 
Dersom man får en ny bil med tilhørende medikamentsekk midt i året f.eks i mai legges  
denne inn på en ny flik. Da må man legge inn startbeholdningen i dette lageret under  
rubrikk for opptalt beholdning foregående måned for at utregningene skal bli riktig se bilde.   
  

 

 

Trend 

Både tabell og graf genereres automatisk på bakgrunn av registrerte tall fra ambulanser og lokale lagre.   

Grafene gir et raskt bilde på totalforbruk, kassasjon og differanse/avvik  

- Forbrukt mengde viser totalforbruket fra enhetens biler i perioden sammenlignet med resten av 
året. Ved store svingninger må man vurdere om det stemmer med aktiviteten i perioden.  

- Kassert mengde viser hvor mye som kasseres og eventuelt returneres til apotek.  
- Et positivt tall på differanse/avvik betyr at noe mangler i regnskapet enten pga svinn eller 

uteglemt dokumentasjon.  

 

 


