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Minister vil redde landapoteker
Vi gør som Robin Hood: tager fra de rige og giver 
til de fattige. Sådan lyder sundhedsminister Magnus 
Heunickes opskrift på, hvordan man sikrer, at der 
også fremover er apoteksdækning i landets tyndt 
befolkede områder. 

Ministerens udmelding kom efter, at Landdistrik-
ternes Fællesråd for nylig råbte vagt i gevær efter at 
have set en opgørelse fra Danmarks Apotekerfor-
ening, der viser, at mere end 30 landapoteker risike-
rer at lukke inden for de kommende år, hvis fastkro-
neavancen fortsætter sin nuværende kurs mod nul. 

Udsigten til snarlige apotekslukninger i yderområ-
derne fik Landdistrikternes Fællesråd til at sende et 
brev til både erhvervsministeren og sundheds- og 
ældreministeren. Her skriver formand Steffen Dams-
gaard blandt andet: 

”Landdistrikternes Fællesråd finder udviklingen 
meget bekymrende. Det er helt afgørende, at borge-
re har lige adgang til sundhed i hele landet, hvis vi 
fortsat skal sikre vækst og udvikling i landdistrikter-
ne, og nærhed til et apotek samt rådgivning om me-
dicin, mener vi, er en kerneværdi for et lokalsam-
fund.”

Omfordeling fra by til land

Henvendelsen fik sundheds- og ældreminister Mag-
nus Heunicke på banen. I flere medier forsikrede 
han, at regeringen nok skal holde hånden under de 
nødlidende landapoteker. Og løsningen er, ifølge 
ministeren, en omfordeling fra by til land.

Byapotekerne har helt klart 

den største overskudsgrad, mens 

landapotekerne gisper efter vejret.”
MAGNUS HEUNICKE,
SUNDHEDSMINISTER

”

”Byapotekerne har helt klart den største overskuds-
grad, mens landapotekerne gisper efter vejret. Der-
for er vores udspil i forhandlingerne, at vi laver en 
omfordeling fra byapotekerne til landapotekerne, 
og det er vi fast besluttede på i regeringen,” sagde 
sundhedsminister Magnus Heunicke til Avisen Dan-
mark den 16. januar.

I Danmarks Apotekerforening er man glad for, at 
ministeren har forståelse for landapotekernes udfor-
dringer med den nuværende økonomimodel. Men 
man frygter, ifølge formand Anne Kahns, at en om-
fordeling uden en forøgelse af rammen vil betyde 
lukninger af mange af de nye filialer, som er åbnet i 
de sidste fire år.

”Omfordeling er en del af løsningen, men hvis 
den kommer til at stå alene, fjerner vi det økonomi-
ske grundlag for mange af de nye apoteksenheder, 
som er åbnet inden for de sidste år, og det vil bety-
de apotekslukninger i blandt andet centre og andre 
steder, hvor driften er afhængig af en stor omsæt-
ning på frihandelsvarerne. Og det kan vi ikke være 
bekendt. Hverken over for de borgere, som er blevet 
glade for at kunne gå på apoteket der, hvor de køber 
ind. Eller over for de apotekere, der har satset alt og 
åbnet filialer på et grundlag, som man så med et 
trylleslag fjerner igen,” siger Anne Kahns.
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Forhandlingerne mellem Sundheds- og Ældreministeriet 
og Danmarks Apotekerforening om en fornyelse af apo-
tekernes bruttoavanceaftale pågår ved redaktionens slut-
ning.


