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””
Lars Walmars grundlag for at drive apotek er smuldret i takt med, at avancen 

på lægemidler gennem de sidste fire år er udhulet. Han har forsøgt sig med en 

række investeringer, men basis for at sælge creme og andre frihandelsvarer er 

begrænset i hans område, og hvis ikke en ny økonomimodel for apotekssekto-

ren meget snart gør det muligt for ham at tjene mere på at sælge receptpligtig 

medicin, kan han være tvunget til at aflevere sin bevilling og dreje nøglen om 

på sine tre landapoteker i det nordøstlige Jylland.  

Tæppet rives  
stille og roligt 
væk under mig  

Hvordan er konkurrencesitua-
tionen i dit område forandret 
siden 2015?
Der er kommet konkurrenter 
ind, som tager noget omsætning 
i den nordlige del af mit område. 
Jeg har kompenseret ved at tage 
en del af markedet på en af mine 

andre enheder. Men indtjenings-
potentialet i et landområde som 
her er begrænset. Det er ikke at-
traktivt at nedsætte sig.

Hvad har været dine strategiske 
overvejelser i forhold til udvik-
ling igennem de sidste fire år?

Jeg har investeret rigtig meget i 
et forsøg på at effektivisere drif-
ten, holde på kunderne og øge 
salget af frihandelsvarer. Jeg har 
blandt andet opgraderet et apo-
teksudsalg til en filial, jeg har 
ombygget mit hovedapotek for 
at få et større kunderum, jeg har >

Lars Walmar, Hadsund Apotek

Ansatte 
Minus to fuldtidsmedarbejdere

Enheder  
2015: 1 hovedapotek  
 1 filial  
 1 apoteksudsalg
2019: 1 hovedapotek  
 2 filialer 

Egen tid i skranken
Markant mere end i 2015
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PÅ LANDET. Grund-
laget for salg af fri-
handels varer i Lars 
Walmars område er be-
grænset, og  økonomi-
en på hans tre apoteker 
i Hadsund og omegn 
bløder som følge af 
den faldende læge-
middelavance.



FARMACI 09 | OKTOBER 2019 | APOTEKSØKONOMI 12

Lars Walmar, Hadsund Apotek

indført robot. Jeg har også kørt 
et forløb med en salgs-coach, 
prioriteret kampagner og så 
videre. Jeg synes, at jeg har for-
søgt alt. 

Hvordan er strategien lykke-
des?
Jeg har øget min omsætning, 
men ikke i en grad så det kan 
matche mine investeringer og 
kompensere for faldet i avancen 
på lægemidler. Jeg halser hele 
tiden bagefter.

Hvordan er din forretning i 
dag?
Min revisor siger til mig, at jeg 
ikke har en bæredygtig 
forretning. Hvis jeg kigger alene 
på apoteksdriften, hænger det 
ikke sammen. Hvis ikke det var 
for den usædvanligt lave rente 
og andre lidt tilfældige faktorer, 
som hurtigt kan ændre sig, kun-
ne det ikke løbe rundt. Jeg bevæ-
ger mig på grænsen, og medmin-
dre avancen på lægemidler hæ-
ves betragteligt, kan jeg ikke se, 
at jeg kan fortsætte. Tæppet rives 
stille og roligt væk under mig.

Hvordan er det at være ansat 
på dit apotek i dag sammenlig-
net med i 2015?
Medarbejderne løber meget stær-
kere, det er der ingen tvivl om. 
Der er blevet mere pres på.

Hvordan har din rolle som le-
der ændret sig de sidste fire år?
Jeg har meget mere tid i skran-
ken. Det er jeg nødt til. Jeg kan 
egentlig godt lide at være i skran-

LARS WALMAR, 
HADSUND APOTEK

Min revisor siger 

til mig, at jeg ikke 

har en bæredygtig forret-

ning. Hvis jeg alene 

kigger på apoteksdriften, 

hænger det ikke sam-

men.”

>

ken. Problemet er bare, at jeg ik-
ke har tid til ledelsesopgaverne, 
så det hober sig op. Ting som 
MUS-samtaler og kundetilfreds-
hedsundersøgelser skubbes foran. 
Bunkerne vokser, og det er svært 
at finde tiden til de strategiske 
overvejelser, som er vigtigere end 
nogensinde.

Hvad betyder den faldende 
avance på lægemidler for me-
dicinsikkerhed og rådgivning 
på dit apotek?
Medicinsikkerheden er ikke tru-
et, men mange af de sundheds-
faglige aktiviteter, som jeg egent-
lig gerne ville prioritere, er der 
ikke tid til. Det kan være under-
visning på plejehjem, samarbej-
de med kommunen og så videre. 
På den måde går det ud over fag-
ligheden, og det synes jeg er rig-
tig ærgerligt. Den nuværende 
avance giver ikke incitament til 
at prioritere den sundhedsfaglige 
rådgivning, hvis man er presset.

Hvilke konsekvenser tror du, at 
den lave avance på lægemidler 
har for apoteker i landområ-
derne på sigt?
Mange apoteker i landområderne 
er pressede, og hvis der ikke sker 
noget radikalt inden for nogle 
måneder, tror jeg, at flere apote-
ker er lukningstruede. Det vil få 
konsekvenser for borgerne. Her 
hos os er flere private lægeprak-
sisser lukket ned, og det betyder, 
at folk kommer mindre til læge. 
Det samme vil ske, hvis landapo-
tekerne lukker. Det vil gå ud over 
medicinsikkerheden, betyde rin-
gere sundhed og flere indlæggel-
ser blandt borgere i landområ-
derne.

Ser du en fremtid med færre 
apoteker på landet?
Jeg tror ikke på, at landapoteker-
ne lukkes, for det kan politikerne 
ikke leve med. Løsningen bliver, 
at der åbnes op for fremmed ka-
pital i branchen for at kunne be-
vare apotekerne. Det vil være en 
katastrofe for sektoren, der vil 
blive forandret for altid. For så 
skal der for alvor tjenes penge. Se 
bare i Norge. Priserne stiger, fag-
ligheden forsvinder, og pengene 
ryger til en kapitalfond i udlan-
det. 

Ville du stadig være apoteker, 
hvis du skulle beslutte i dag?
Ja, det ville jeg. Men jeg ville ik-
ke være landapoteker.

”
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