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Hvorfor valgte du at søge den 
ene af de to nye bevillinger til 
at drive onlineapotek i 2015?
Jeg havde arbejdet med online-
handel via min mands apotek i 
nogle år, og jeg syntes, at det var 
et spændende område. Det var 
sjovt at prøve noget i en bran-
che, som måske har været lidt 
støvet. 

Hvilke potentialer så du?
Fagligt kunne jeg se, at et dansk 
onlineapotek kunne være med til 
at øge tilgængeligheden og sikre 

høj faglighed for de kunder, der 
gerne vil have en onlineservice. 
Hvis borgerne er online, må vi 
også være der. Ellers er de over-
ladt til udenlandske spillere. 
Kommercielt var og er online-
handel generelt inde i en kæmpe 
vækst, og det ville jo også nå 
apoteksområdet.

Hvilke forventninger havde du 
til at drive onlineapotek?
At det var et iværksætterprojekt, 
hvor jeg skulle finde nye løsnin-
ger på, hvordan vi som onlinea-

potek kan leve op til de samme 
krav som det fysiske apotek. Det 
har været en kæmpe udfordring, 
men også sjovt.

Hvad har overrasket dig?
Som onlineapotek skal du ud og 
reklamere for dig selv. Der ligger 
et apotek i Hadsten. Det ved 
kunderne. Jeg bliver ikke fundet 
automatisk. Markedsføring er alt-
afgørende – og dyrt. Og så vidste 
jeg, at IT-udvikling er dyrt, men 
det har været og er en kæmpe 
udgift, der overstiger lønudgifter-
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””Onlineapotekerne 
står ved en skillevej 

Trine Persson, Gazelle Online Apotek

Med ændringen af apotekerloven i 2015 
oprettedes to nye onlineapoteksbevillinger.

Trine Persson, der sammen med sin mand 
apoteker Lars Persson havde drevet Web-
apoteket.dk siden 2011, søgte og fik den ene.

Siden december 2016 overgik Webapoteket.dk til 
Gazelle Online Apotek og drives som Danmarks 
første onlineapoteksbevilling.

 I dag beskæftiger Gazelle Online Apotek 
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PÅ VEJ. Det kræver 
massiv markedsfø-
ring og investeringer 
i IT at drive online-
apotek, har Trine 
Persson erfaret.        
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ne til mit personale. At drive 
apotek online og overholde alle 
krav er sindssygt komplekst. 

Hvordan kan man give god 
rådgivning online?
Vores rådgivning er på niveau 
med den, kunderne modtager på 
et fysisk apotek. Vi sender ikke 
en ordre af sted, uden at der har 
været fagpersonale inde over, og 
vi har masser af dialog med kun-
derne over mail, chat, telefon el-
ler videosamtale. Vi kan kvali-
tetssikre nogle processer, fordi 
det foregår digitalt. Nogle kunder 
foretrækker rådgivning på det fy-
siske apotek, andre vil gerne ha-
ve den online, måske på grund af 
tilgængeligheden og diskretio-
nen. Jeg synes, at det er vigtigt, 
at vi kan tilbyde begge grupper 
rådgivning på højt niveau på et 
dansk apotek. 

Hvem er kunderne?
De bor over hele landet og er i 
alle aldre – også ældre, der har 
svært ved at komme til et fysisk 
apotek. Det er overvejende kvin-
der, og vi har mange, der har 
travlt, og som handler alt mulig 
andet på nettet. 

Hvem er dine konkurrenter?
Ud over de danske onlineapote-
ker, er mine konkurrenter langt 
overvejende udenlandske online-
apoteker. Tyske Aporot satser for 
eksempel stort, og så eksperi-
menterer Amazon på det tyske 
marked. De fysiske apoteker i 
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Danmark er selvfølgelig også mi-
ne konkurrenter, men i mindre 
grad. Det er i min interesse, at 
den danske apotekssektor, som 
jeg er en del af, er stærk. 

Giver den nuværende økono-
mimodel gode rammer for at 
udvikle og drive onlineapotek?
Onlineapotekernes helt store ud-
fordring er, at vi ikke må tage 
fremmed kapital ind. Vi står ved 
en skillevej. Hvis vi skal konkur-
rere med de udenlandske spille-
re, der har milliarder i ryggen, 
kræver det en helt anden kapital, 
end den vi selv kan rejse. Jeg har 
brugt min privatøkonomi, men 
det kommer jeg ikke langt for. 

Vil du fortsat kunne drive We-
bapoteket hvis en højere læge-
middelavance skal finansieres 
via afgift på frihandelsvarerne? 
Onlineapotekerne og de nye apo-
teksenheder er oprettet med ud-
gangspunkt i en økonomimodel, 
som har været gældende i mange 
år. Hvis man ændrer på de grund-
læggende elementer, er det klart, 
at det kan få alvorlige konse-
kvenser. For onlineapotekernes 
vedkommende er det afgørende 
at kunne konkurrere med de øv-
rige globale spillere, ellers over-
går nethandlen til udenlandske 
spillere – så enkelt er det.

Ville du vælge at søge bevillin-
gen til at drive onlineapotek 
med den viden, du har i dag?
Ud fra en økonomisk vinkel: nej. 
Men det er heldigvis megasjovt, 
og det giver så meget mening at 
bygge noget op og finde nye løs-
ninger på, hvordan vi kan styrke 
fagligheden og skabe værdi for 
kunderne. n
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