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Klip fra medierne

 
Avisen Danmark, 

16. januar 2020

”Landapotekerne kører ud over kan-

ten, hvis ikke vi gør noget, og det går 

ud over de forkerte, når et apotek på 

landet må lukke. Det er typisk de æl-

dre patienter med flere kroniske li-

delser, der bor på landet, og de har 

om nogen brug for let adgang til me-

dicin og for den grundige rådgiv-

ning, det lokale apotek tilbyder,” si-

ger Anne Kahns.

 

 
15. januar 2020

”Afregningsmodellen har hvirvlet 

landapotekerne ind i en ond spiral – 

her er salget af andre varer end medi-

cin markant lavere end i byerne, 

mens indtjeningen på medicinsalget 

falder i takt med den lavere avance 

på medicin. Samlet er det en bombe 

under landapotekernes økonomi, vi-

ser beregninger fra Danmarks Apote-

kerforening.

   Det vækker stor bekymring hos for-

manden for Landdistrikternes Fælles-

råd, Steffen Damsgaard, der har for-

fattet et brev til både erhvervsmini-

steren og sundheds- og ældreministe-

ren om emnet.”

 

 Nyhederne, 
16. januar 2020
”En række landapoteker har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. 35 er lukningstruede, iføl-ge en analyse fra Danmarks Apote-kerforening. Problemet er, ifølge for-eningen, den måde, apoteker tjener penge på. Hvert andet år justerer man, hvor meget apotekerne må tje-ne på medicin, og det gøres ud fra den samlede fortjeneste i branchen. Men her er der afgørende forskel på den måde, apotekerne på landet og i byerne tjener penge. Nu vil sund-hedsministeren hjælpe landapote-kerne.” 
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JyskeVestkysten
15. januar 2020
”Vi kan ikke længere leve af at 
sælge lægemidler til borgerne. Det 
er jo ellers det, jeg synes er apote-
kernes kerneydelse, at sælge og 
rådgive borgerne om lægemidler.”

Louise Grysbæk, apoteker, 
Tarm og Skjern Apotek

 
TV2 Øst 
15. januar 2020

”Der er nogle apoteker, der lider un-

der den lave avance, og der er faktisk 

nogle, der er lukningstruede.” 

Vivian Wederking Zederkof, apoteker, 

Haslev Apotek

 
Herning Folkeblad 
17. januar 2020 
”Vi kører på den laveste avance, vi nogensinde har haft, så vi er trængt. Jeg håber ikke, at kunderne kan mær-ke det, men ude bagved bliver der lø-bet stærkt. Jeg mangler også penge til en ekstra farmaceut, så på den måde kan man sige, at vi indtil videre over-lever”

Nis Fink Jepsen, apoteker, 
Vildbjerg Apotek

 
TV2 Bornholm, 
20. januar 2020

”Specielt på landet er det mest recep-

ter og ikke så meget frihandelsvarer, 

vi sælger. Det gør, at den avance, de 

har i de større byer, den har vi ikke i 

samme grad. Man er bare nødt til at 

ryste posen lidt og finde nogle nye 

modeller, for ellers kommer det ikke 

til at gå op i en højere enhed.”

Gert Møller-Jensen, apoteker, Nexø

 
JydskeVestkysten Haderslev 
19. januar 2020 
”Jeg har mistet mellem en og 
halvanden million kroner, siden 
jeg blev apoteker for fem år siden. 
Økonomien er kun til, at der kan 
være én eller halvanden medarbej-
der på arbejde i apoteket. Det be-
tyder, at jeg ikke kan yde den ser-
vice, som Gram har brug for.”

Gitte Hallberg Christensen, apoteker, 
Rødding Apotek

 
Lolland-Falsters Folketidende 
16. januar 2020 

”Hvis vi som apoteker skal blive ved 

med at gøre en forskel for borgerne i 

Danmark, skal vi finde en ny måde 

at skrue økonomien sammen på. For 

den her model skævvrider systemet.” 

Ole Lystrup Iversen, apoteker, 

Løve Apotek Nykøbing F.

 
”Problemet er, at når man har en fast ramme, der ikke kan udvides, og der er blevet 60 procent flere apoteker til at dele dem, så får man nødvendigvis et mindre stykke hver.” 

Per Nielsen, analysechef, 
Danmarks Apotekerforening

Midt i januar ramte historien om landapotekernes pressede situation 
mediernes dagsorden, og Danmarks Apotekerforening og ikke mindst 
mange apotekere udtalte sig til især lokale medier. 
Se et udpluk her på siderne.

 
Avisen Danmark 
16. januar 2020

“Hver gang en kunde køber en dyr 

solcreme på et apotek i København, 

går det ud over min avance i Mari-

ager.” 

Lars Walmar, apoteker, 

Hadsund Apotek
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