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I starten af oktober går forhandlingerne om 

en fornyelse af bruttoavancen for apoteks-

sektoren i gang, og Apotekerforeningens 

strategi er klar: Fagligheden skal sikres 

med højere avance på salg af lægemidler, 

uden at det undergraver eksistensgrundla-

get for de mange nye enheder. Det er ikke 

blot en økonomimodel, men apotekssekto-

rens fremtidige rolle i sundhedsvæsenet, 

der er til forhandling, siger formand Anne 

Kahns.
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Den skrumpende avance på lægemidler skal 
op, så apotekerne i højere grad tjener penge 

på den lægemiddelfaglige rådgivning. Samtidig må 
det økonomiske grundlag under de mange nye apo-
teksenheder ikke forsvinde, hvilket risikeres, hvis 
der reduceres i indtjeningen på frihandelsvarerne.

Det er udgangspunktet for Danmarks Apotekerfor-
ening i de forhandlinger om en ny bruttoavanceaf-
tale med Sundheds- og Ældreministeriet, der går i 
gang i starten af oktober. Dialogen med embeds-
mænd i flere ministerier om ny økonomimodel er 
allerede i gang – og det handler ikke bare om en ny 
økonomimodel, mener formand for Danmarks Apo-
tekerforening, Anne Kahns. Det er hele sektorens 
fremtidige rolle som stærk, faglig spiller i det nære 
sundhedsvæsen, der afgøres i de kommende måne-
der. 

”Apotekerne er i øjeblikket inde i en rivende ud-
vikling, hvor vores rolle som sundhedsprofessionel-
le i det nære sundhedsvæsen styrkes. Det er en ud-
vikling, som de mange nye enheder har været med 

til at skubbe på. Desværre er konsekvensen, at avan-
cen på lægemidler nu er så lav, at fagligheden på 
apotekerne er truet. Det kan hverken vi eller borger-
ne leve med,” siger Anne Kahns.

Hvis udviklingen fortsætter, kan den negative spi-
ral betyde lukninger af apoteker, som primært base-
rer deres omsætning på receptpligtige lægemidler. 
De apoteker vil typisk være beliggende i landdistrik-
terne (se boks).

Besnærende løsning

En løsning kunne være at skrue op for den nuvæ-
rende omfordeling, hvor apoteker med stort salg af 
frihandelsvarer overfører flere penge til apoteker, 
der primært lever af lægemiddelsalget. Det lyder 
umiddelbart som en besnærende løsning, men så 
enkelt er det, ifølge Anne Kahns, ikke. 

”For de apoteker, der har investeret i nye enheder 
eller ombygninger og dermed bidraget til bedre til-
gængelighed, har et øget salg af frihandelsvarer jo 
netop været forudsætningen for, at det kunne hæn-
ge sammen. De har gjort alt det, politikerne bad 
om: Oprettet flere apoteksenheder, øget åbningsti-
den og lagt apoteket på en attraktiv og måske dyr 
adresse. Det vil være urimeligt at trække det økono-
miske grundlag væk under dem,” siger Anne Kahns. 

Samtidig vil det betyde, at antallet af apoteksen-
heder vil begynde at falde igen, forudser hun. 

Skævvridning i forhold til detailhandlen

I dag får hvert receptpligtigt lægemiddel, som apo-
tekerne sælger, 50 øre, der overføres fra sektorens 
salg af frihandelsvarer. Spørgsmålet ligger lige for: 
Kan man ikke bare øge afgiften for salg af frihandel-
svarer og bruge de penge på at sætte avancen på læ-
gemidler op? 

Den løsning er ifølge formanden også problema-

Fagligheden 
skal sikres
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tisk, da det vil udsætte apotekerne for en skævvrid-
ning i forhold til detailhandlen.

”Matas og Normal betaler jo ikke afgift af den sol-
creme, de sælger, og det vil gå ud over apotekernes 
evne til at tilbyde de varer til rimelige priser, og der-
ved vil finansieringsgrundlaget for den vækst, som 
politikerne bad om, blive udhulet,” forklarer hun. 

Der er med andre ord ikke nogen lette løsninger 

på sektorens økonomiske udfordringer ved de kom-
mende bruttoavanceforhandlinger, der skal være af-
sluttet senest med udgangen af året, hvor den gæl-
dende aftale udløber. 

Hvis det ikke lykkes parterne at blive enige, er der 
to muligheder: sundhedsministeren kan vælge at 
forlænge den eksisterende aftale i op til et år eller 
fremsætte lovforslag om apotekernes økonomi.

Flere apoteker 
En ny apotekerlov i 2015 åbnede op for, at apotekere kan eje op til otte enheder. Formålet var, at borgerne skulle få nemmere 
adgang til apoteket. Det har betydet, at der på fire år er åbnet 180 nye apoteker landet over, og apotekernes åbningstider er 
øget markant. 

Uændret ramme 
Samlet set må landets apotekere højst tjene 2,63 mia. kr. på alt, hvad de sælger, uanset om det er medicin eller de såkaldte 
frihandelsvarer (creme, kosttilskud, tandbørster mv.). Den ramme er ikke ændret væsentligt, selv om der er åbnet mange nye 
enheder. 

Halvering af avancen på lægemidler 
Når apotekerne overskrider rammen, sættes det beløb, de får for at sælge lægemidler, ned. Det er sket en del gange i de sid-
ste fire år som følge af omsætningen af frihandelsvarer på de mange nye enheder. Avancen på lægemidler er halveret på fire 
år og er i dag nede på 5,46 kr.

Landapotekerne rammes 
Den skrumpende indtjening på salg af lægemidler rammer især apoteker, der baserer en relativt stor del af deres indtjening 
på netop det. Det rammer bredt, men apoteker i landområderne er typisk hårdest ramt. Her kan basis for salg af cremer og an-
dre frihandelsvarer være begrænset. I en rapport, som analysevirksomheden Copenhagen Economics har udarbejdet for 
Danmarks Apotekerforening, fremgår det, at hvis udviklingen fortsætter, vil op mod 35 apoteker i landområderne snart være 
lukningstruede, da driften ikke længere er rentabel.

Negativ spiral 
I takt med at indtjeningen på lægemidler falder, stiger apotekernes incitament til at sælge frihandelsvarer. Det fører igen til 
en overskridelse af avancerammen, fastkroneavancen på lægemidler nedsættes igen, og så kører den negative spiral.

Sundhedsfaglig kvalitet under pres 
Den lægemiddelfaglige rådgivning, som er apotekets kerneydelse, er under pres, når indtjeningen derpå undermineres. 

Den negative spiral
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Danmarks Apotekerforening har udar-
bejdet et oplæg til de kommende brut-
toavanceforhandlinger. Her ses et ud-
pluk af krav og ønsker:

Ny honorerings- og styringsmodel
Den økonomiske model, som udgør ker-
nen i bruttoavanceaftalen, bør ændres, 
så den øger apotekernes incitamenter 
til at fokusere på kerneopgaven. Samti-
dig skal indtjeningsgrundlaget for de 
mange nyåbnede enheder bevares.

Flere sundhedsydelser til apoteket
En af de væsentligste indsatser på 
sundhedsområdet i de kommende år 
bliver at styrke det nære sundhedsvæ-
sen. Her kan apotekernes sundhedsfag-
lige personale bringes yderligere i spil. 
Foreningen foreslår derfor blandt andet:

•  Farmaceutordination ifølge protokol. 
Behandlerfarmaceuten kan opstarte 
simple behandlinger af for eksempel 
børneorm, øjenbetændelse og klamy-
dia.

•  Justering af behandling på apotek. Be-
handlerfarmaceuten skal kunne juste-

re visse af lægen igangsatte behand-
linger på baggrund af tests og målin-
ger. Der bør afsættes midler til et 
pilotprojekt, der indbefatter justering 
af medicinsk behandling til borgere, 
der tager forskellige typer af læge-
midler (blandt andet blodfortyndende 
medicin, insulin, medicin mod forhøjet 
blodtryk mv.).

•  Selvstændig vaccinationsret til farma-
ceuter og farmakonomer på apotek. 
For at hæve influenzavaccinationsra-
ten for borgere i risikogruppen foreslår 
Apotekerforeningen, at farmaceuter 
og farmakonomer på apotek får selv-
stændig autorisation til at vaccinere.

Højere honorar for genordination
Ressourceforbruget i forbindelse med 
genordination har vist sig langt større 
end først antaget, og honoreringen på 
33 kr. er helt utilstrækkelig.

Farmakonomernes rolle styrkes
Foreningen har en række ønsker til en 
styrket farmakonomrolle. Blandt andet 
ønsker man, at farmakonomer skal kun-
ne lave medicin- og compliancesamtaler. 

Lovgivningen skal justeres 
Apotekerforeningen foreslår justering 
af lovgivningen på en række områder. 
Blandt andet:

•  Bemandingsreglerne
De eksisterende supplerende bevillin-
ger bør omlægges til filialer.

•  Åbningstidsreglerne
Reglerne om åbningstider er på flere 
punkter uklare og uhensigtsmæssige. 
Der peges på en række punkter, som 
bør afklares eller ændres. 

Lægemiddelstyrelsens 
tilsyn styrkes
Lægemiddelstyrelsens tilsyn og sankti-
onsbeføjelser over for apoteker foreslås 
styrket for at sikre fair konkurrence.

Ovenstående er blot nedslag i de krav 
og ønsker, som Danmarks Apotekerfor-
ening, har med til de kommende for-
handlinger med Sundheds- og Ældremi-
nisteriet.

Rapport fra apotekerland
For fire år siden landede en ny apotekerlov, og sektoren var forandret for altid. 
På de kommende sider kan du møde fire apotekere, der på hver sin måde har 
ageret på og er påvirket af de ændringer, som den nye lov førte med sig.
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Apotekerforeningens oplæg til forhandlinger
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