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””
Michael Bobak har satset stort og udnyttet mulighederne for at udvide forretningen 

efter lovændringen 2015. Ud over sine to apoteker på landet på det østlige Fyn, har 

han oprettet to filialer i Odense, den ene i Bilka, den anden i Odense Bane-

gårdscenter. Han mener selv, at han har givet politikerne det, de ville have: øget 

tilgængelighed til apoteket for borgerne. Nu frygter han, at en mulig reduktion i 

indtægten fra frihandelsvarer skal undergrave grundlaget for den forretning, som 

han har satset alt på.  

Hvordan er konkurrencesitua-
tionen i dit område?
Den har ændret sig markant si-
den 2015. Dengang var jeg kun 
på landet, og der var ikke specielt 
meget konkurrence. Nu er kon-
kurrencen i landområdet skær-
pet, og konkurrencen er stor in-
de i Odense, hvor jeg har åbnet 
to enheder. 

Hvad syntes du i sin tid om 
lovændringen i 2015?
Jeg så det som en kæmpe mulig-
hed. Jeg er gammel salgschef og 
kommer fra industrien. Så jeg så 
en masse muligheder.

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

Jeg kunne hurtigt se, at jeg skulle 
ind til Odense, hvor kunderne er, 
hvis jeg skulle udvikle min for-
retning. Et års tid efter den nye 
lov blev indført, åbnede jeg i Bil-
ka i Odense og nogle måneder 
senere i Banegårdscenteret i 
Odense. Jeg oplever ikke, at jeg er 
gået i flæsket på mine kollegaer. 

Fortsættes side 20

Enheder  
2015: 1 Hovedapotek, 1 filial, 
 2 apoteksudsalg
2019: 1 Hovedapotek, 1 filial, 
 2 filialer i Bilka  
 og butikscenter

Ansatte 
En øgning på 35-40% siden 2015

Egen tid i skranken
Markant mindre end i 2015

Michael Bobak, Langeskov Apotek

Usportsligt, hvis man 
ændrer fodboldreglerne, 
når det ene hold 
kommer bagud  
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OFFENSIV. Michael 
Bobak har inden for 
de sidste år satset 
stort og suppleret 
sine apoteker på det 
østlige Fyn med to 
enheder i Odense. 
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Jeg er gået efter et uudnyttet po-
tentiale i markedet. 

Hvordan er det gået?
Det har vist sig at være rigtigt 
set, men det har også krævet sto-
re investeringer. Man er nødt til 
at satse på et stort sortiment, og 
der går noget tid, før man finder 
ud af, hvad kundegrupperne ef-
terspørger. Det er jo en helt an-
den type kunder, end jeg er vant 
til fra mine enheder på landet. 

Er det anderledes at være ansat 
hos dig i dag end for fire år si-
den?
Jeg hører på vandrørene, at der 
stadig er et godt arbejdsmiljø. 
Men der er stor forskel på at ar-
bejde på et landapotek og i en fi-
lial i et center. Både i forhold til 
kunderne, arbejdstider, travlhed 
og så videre. Heldigvis er der og-
så forskel på medarbejdernes øn-
sker. Nogen kan lide at arbejde 

MICHAEL BOBAK, 
LANGESKOV APOTEK

Nu har politikerne 

fået øget tilgænge-

lighed. Jeg kan godt 

frygte, at den rammer os 

igen som en boomerang.”

på et landapotek, mens andre sy-
nes, det er sjovt at stå i en filial i 
et center.

Hvori består din lederrolle i 
dag sammenlignet med i 2015?
Mit økonomifokus er blevet stør-
re. Jeg bruger mindre tid i skran-
ken og mere tid på ledelse. I 
gamle dage var apotekeren en 
farmaceut, der havde en virk-
somhed. I dag er det omvendt. 
Jeg har en virksomhed, og så er 
jeg farmaceut. Ikke at jeg aldrig 
går i skema. Jeg er nødt til at 
dække ind en gang imellem. 
Men der er meget mere ledelse, 
når man pludselig har fire meget 
forskellige enheder, og markedet 
konstant ændrer sig. Det er ikke 
længere bare drift. Der er brug 
for løbende tilpasninger.

Hvad betyder den faldende 
avance på lægemidler på dit 
apotek?
Det betyder, at jeg er nødt til at 
tænke på, hvor jeg lægger væg-
ten. Nu er ydelsen på TPI (Tjek 
På Inhalation, red.) for eksempel 
faldet. Selvfølgelig laver vi stadig 
TPI, men den store satsning på 
ydelsen, som vi har haft, er sat 
lidt stå. Det synes jeg er ærgerligt 
og principielt forkert. Både i for-
hold til mine egne apoteker og i 
branchen generelt. Hvis jeg gør 
det godt, bliver jeg straffet, og 

jeg straffer mine konkurrenter.
Jeg synes helt ærligt, at det er 

lidt østtysk. 

Tror du, at et fortsat fald i 
avancen på lægemidler vil gå 
ud over medicinsikkerhed og 
rådgivning i sektoren generelt?
Det er åbenlyst, at betalingen for 
håndteringen af lægemidler er så 
lav, at det truer fagligheden i sek-
toren. At avancen skal op, må 
dog ikke gå ud over os, der har 
investeret penge og kræfter i at 
åbne de nye enheder og øget til-
gængeligheden i form af for ek-
sempel en øget beskatning af 
indtægterne fra frihandelsvarer. 
Politikerne ønskede øget tilgæn-
gelighed, det har de fået, og nu 
kan jeg godt frygte, at den ram-
mer os igen som en boomerang. 
Jeg synes, det er usportsligt, hvis 
man ændrer fodboldreglerne, når 
det ene hold kommer bagud.

Ville du stadig være apoteker, 
hvis du skulle beslutte i dag?
Ja, helt klart! Jeg elsker mit arbej-
de.

”
Michael Bobak, Langeskov Apotek
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