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Medlemsundersøgelse:

Apotekernes økonomimodel øger incita

menterne til salg af frihandelsvarer på 

bekostning af den lægemiddelfaglige 

rådgivning, lyder det samstemmende fra 

apotekerne i en rundspørge gennemført af 

Apotekerforeningen. 

Tekst: Trine Ganer · Illustration: Rasmus Meisler

Medlemmerne af Apotekerforeningen er over 
en bred kam dybt bekymrede over sektorens 

udvikling under den nuværende økonomimodel, og 
sundhedsfaglig rådgivning og 
medicinsikkerhed risikerer 
at blive sat over styr, hvis 
lægemiddelavancen fort-
sætter med at falde. Det 
mener et stort flertal af 
de apotekere, som har 
deltaget i den spørgeske-
maundersøgelse, som 
Apotekerforeningen for ny-
lig gennemførte blandt medlem-
merne. 

Otte ud af ti mener, at de økonomiske incita-
menter øger fokus på salg af mærkevarer. En skri-
ver:

”De nuværende økonomiske incitamenter flytter 
fokus fra vores kerneområde. I bund og grund 
brænder vi for lægemidlerne. Det er derfor, vi har 
valgt faget. Men det økonomiske pres gør, at apote-

ket bliver mere og mere til en almindelig butik med 
salgsmål på medarbejderne og mindre fokus på læ-
gemidler og rådgivning. Vi kan mærke det på med-
arbejderne og på os selv.”

Tipping point

Mindre end hver tiende mener, at indtjeningen på 
kerneydelsen, udlevering og rådgivning om læge-
midler, giver en fornuftig indtjening. Og det går ud 
over fagligheden, angiver langt de fleste.

”Jeg kan ikke gå på kompromis med medicinsik-
kerheden selv om indtjeningen er utilstrækkelig. 
Men rådgivningen kan blive kortere, og det kan til 
tider være, at man ikke tager sig den tid til kunden, 

som der reelt er brug for,” skriver 
en.

Over halvdelen vil ikke 
kunne stå inde for medicin-
sikkerhed og rådgivningens 
kvalitet, hvis avancen falder 
yderligere.

”Vi er ved at nå tipping 
point, hvor et yderligere fald i 

avancen vil være til betydelig 
skade for kvaliteten af lægemiddel-

distributionen,” som en formulerer det.
Og det er ikke kun rådgivningen, som lider under 

den nuværende økonomimodel. At dømme efter 
besvarelserne i undersøgelsen spænder modellen 
også ben for implementeringen af de sundhedsydel-
ser, som mange er enige om er afgørende for, at 
apoteket i fremtiden kan få en styrket rolle i det 
nære sundhedsvæsen.

Økonomimodel 
truer fagligheden
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Den negative spiral

De økonomiske  
vilkår presser mig

Der er en fornuftig indtjening 
på udlevering af og 
rådgivning om lægemidler

De økonomiske incitamenter 
øger fokus på salg af 
mærkevarer

De økonomiske rammer kan få 
mig til at opgive min bevilling 
tidligere end planlagt
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Næsten syv ud af ti adspurgte angiver, at de økono-
miske incitamenter ikke virker fremmende for at ta-
ge et socialt ansvar, og lige så mange mener, at det 
vanskeliggør implementeringen af sundhedsydelser.

”Nye sundhedsydelser løbes bedst i gang, hvis 
man kan tilbyde dem til eller under kostpris. Men 
da lægemiddelavancen er så lav, er der ikke meget 
råderum til at starte nye initiativer op,” siger en.  

Lav indtjening

Udover fagligheden er også økonomien under pres 
mange steder. En del apotekere er så økonomisk ud-
fordrede, at deres løn ligger under det, som deres 
ansatte farmaceuter tjener.

”Vi giver ikke køb på kvaliteten af vores 
faglige rådgivning, men det 
betyder, at apotekets 
driftsresultat er for lavt. 
Det ville være bedre for 
mig, hvis jeg var ansat 
på de vilkår, der gælder 
for mine farmaceuter,” 
siger en, som ikke er 

alene. Over halvdelen angiver i undersøgelsen, at 
de føler sig pressede af de økonomiske vilkår. 

”Jeg bemander stadig mit apotek, så jeg sikrer det 
faglige niveau, men mit eget overskud var forrige år 
mindre, end hvad man kan få i bistand,” siger en 
anden.  

Opgiver bevilling

Den pressede situation får over halvdelen af apote-
kerne i undersøgelsen til at overveje, om de skal op-
give deres bevilling tidligere end oprindelig plan-
lagt. 

”Arbejdspresset for både personale og apoteker er 
fuldstændig urimeligt. Jeg har aldrig tænkt på at gå 

tidligere på pension. Det gør jeg nu,” 
siger en af apotekerne i 

undersøgelsen.
Forhandlingerne om 

en fornyelse af brutto-
avancen pågår i øje-
blikket og skal være af-
sluttet inden årets ud-
gang. n
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