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Konkurrencen i Aarhus er hård, og med den nye apotekerlov i 2015 stod det klart for 

Lene Hurup Kristoffersen, at hun måtte finde forretningsgenet frem. Hun har opgraderet 

et udsalg til en filial, åbnet ny filial i et center og fordoblet antallet af ansatte på fire år. 

Avancen på lægemidler skal op, hvis apotekets nuværende høje faglighed bevares,      

mener hun, men hvis det sker på bekostning af indtjeningen på frihandelsvarer, kan 

grundlaget for hendes nye enheder i værste fald forsvinde.  

Hvordan er konkurrencesitua-
tionen i dit område?
Det er et meget konkurrencepræ-
get marked. Der er rusket op i 
tingene, på godt og ondt, og det 
er gået stærkt. Det var åbenlyst, 
at der var basis for flere apoteker 
i Aarhus, og det er der også kom-
met. Der er dobbelt så mange en-
heder i byen som for fire år si-
den. Både fordi vi, der var i byen 
i forvejen, har åbnet nye enhe-
der, og der er kommet apotekere 
udefra.

Hvad har været dine strategi-
ske overvejelser i forhold til 
drift og udvikling igennem de 
sidste fire år?
Da den nye apotekerlov kom i 
2015, var det klart for mig, at jeg 
var nødt til at finde forretnings-
genet frem. Jeg ligger i en stor 
by, og hvis jeg skulle overleve det 
her, så måtte jeg ind i kampen. 
Jeg opgraderede hurtigt et udsalg 
til en filial, og i 2016 åbnede jeg 
filial i centeret Bruuns Galleri 
ved banegården i Aarhus. Der 

skulle ret hurtigt træffes nogle 
store beslutninger, og det kan jo 
have fatale konsekvenser for ens 
privatøkonomi, hvis man får åb-
net en filial et forkert sted.
 
Hvordan har dine kolleger rea-
geret på din offensive strategi?
Når man gør sådan noget i en 
branche, der har været konserva-
tiv, kommer der lidt øffen fra 
kollegaer rundt omkring. Men 
jeg tror godt, at alle kan se, at det 
er den vej, tingene går. Vi har 

Lene Hurup Kristoffersen, Aarhus Åbyhøj Apotek

>

Enheder  
2015: 1 hovedapotek, 1 udsalg 
2019: 1 hovedapotek 
 2 filialer     
 (opgradering af udsalg til  filial,  
 åbning af ny filial i 2016) 

Ansatte 
Fordobling på fire år 

Egen tid i skranken
Markant mindre  end i 2015

””Der er rusket op i 
tingene, på godt og ondt, 
og det er gået stærkt 
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CENTERAPOTEKER. 
Lene Hurup Kristof-
fersen kastede sig 
ind i kampen om kun-
derne i Aarhus og åb-
nede blandt andet en 
filial i Bruuns Galleri 
ved Aarhus Hovedba-
negård i 2016. Det 
har hun ikke fortrudt.
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heldigvis holdt fast i vores fagli-
ge fællesskab, og så er der bare 
ting, vi ikke snakker om mere. 
 
Hvordan er det at være kunde 
på dine apoteker i dag sam-
menlignet med i 2015?
Der er bedre service, og der bliver 
draget mere omsorg for kunder-
ne med henblik på omsorgssalg. 
Det er nødvendigt. Jeg håber for 
eksempel ikke, at der kommer en 
kunde ind for at hente penicillin 
på en af mine enheder uden at 
blive tilbudt probiotika. Det skal 
være naturligt at drage omsorg 
for kunden. 
 
Hvori består din lederrolle i 
dag sammenlignet med i 2015?
Jeg har i dag tre meget forskellige 
enheder, hvor arbejdsvilkårene 
er meget forskellige. I dag skal 
der arbejdes meget for, at vi er én 
enhed personalemæssigt. Der op-
står nemt subkulturer på de for-
skellige enheder. Og det er egent-
lig okay, så længe det kan funge-
re. 

LENE HURUP 
KRISTOFFERSEN, 
AARHUS ÅBYHØJ 
APOTEK

LENE HURUP 
KRISTOFFERSEN, 
AARHUS ÅBYHØJ 
APOTEK

Når man gør 

sådan noget i en 

branche, der har været 

konservativ, kommer 

der lidt øffen fra kolle-

gaer rundt omkring.”

Politikerne har 

ønsket flere 

enheder, og det har de 

fået. Jeg har foretaget 

investeringer på bag-

grund af den nuværende 

model.”

 
Er din arbejdsglæde blevet stør-
re eller mindre?
Jeg har stor arbejdsglæde, også 
fordi økonomien er god, og det 
betyder, at jeg kan fokusere på 
det, jeg synes er sjovt, nemlig at 
skabe gode rammer for kunder 
og ansatte.
 
Hvordan ser du mere overord-
net sektorens udvikling fra 
2015 til i dag?
Sundhedsydelsernes indtog synes 
jeg er en positiv ting. Vaccinati-
on, behandlerfarmaceut, medi-
cinsamtaler. Lad os endelig få 
nogle flere opgaver, så vi kan 
bruge vores faglighed. Det går 
stærkt, og det kræver meget at 
følge med og få omstillet og im-
plementeret. Men sådan er det. 
Vi skal vænne os til at være mere 
omstillingsparate og ikke lave al-
ting 100 procent. Toget kører vi-
dere.
 
Hvad betyder det på dit apo-
tek, at lægemiddelavancen er 
faldet til det nuværende ni-
veau?
Det har klart konsekvenser. Vi og 
vores ansatte vil gerne faglighe-
den, og det er tungt, at vi ikke 
kan tjene penge på den. Nu for 
eksempel TPI (Tjek På Inhalati-
on, red.), hvor honoraret lige er 
sat ned. Vi laver selvfølgelig til 
dem, der skal have. Men vi er ik-
ke så offensive, som vi har været. 
Det er drønærgerligt og frustre-
rende, at vi skal tænke sådan. 
 

Hvor ser du udfordringerne 
fremadrettet? 
Avancen på lægemidler skal op, 
hvis vi skal holde fast i faglighe-
den. Men det skal ikke være på 
bekostning af indtægten på fri-
handelsvarer. Politikerne har øn-
sket flere enheder, og det har de 
fået. Jeg har foretaget investerin-
ger på baggrund af den nuværen-
de model. 

Ville du stadig være apoteker, 
hvis du skulle beslutte i dag?
Uden tvivl. Jeg er meget glad for 
mit arbejde. 

”

”
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