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Nu kan apoteket officielt vise vej
Det er nu blevet muligt at vise vej til et apotek 
med et officielt vejskilt. Skiltet viser et symbol, der 
er designet af Vejdirektoratet til formålet, samt tek-
sten ”Apotek”. Skiltet må bruges til at vise vej til en 
receptekspederende enhed, hvor borgere kan få 
sundhedsfaglig rådgivning – ikke til at henvise til 
håndkøbsudsalg i for eksempel et supermarked.

Det nye skilt har været længe undervejs, siden 
Apotekerforeningens formand Anne Kahns for mere 
end fire år siden henvendte sig til Vejdirektoratet, 
fordi hun gerne ville kunne henvise til en filial fra 
hovedfærdselsåren i hjembyen Esbjerg. Et skilt til 
såkaldt ”kommerciel servicevejvisning” skal være 
forsynet med et piktogram, og da der ikke fandtes 
sådan et for apoteket, måtte formanden ansøge Vej-
direktoratet om at de udarbejdede et – dog uden at 
hun fik mulighed for at påvirke designet. Og resul-
tatet blev da også modtaget med forbeholden begej-
string.

”Jeg har forståelse for, at man benytter et interna-
tionalt og historisk symbol, men jeg har samtidig 
en formodning om, at der ikke er mange, hvis over-
hovedet nogen, af vores kunder, der vil ane, hvad 
det betyder. Jeg synes, det havde været mere oplagt 
med en tablet med delekærv og en kapsel eller alter-
nativt apotekssektorens unikke a,” siger Anne 
Kahns.

Så længe piktogrammet ledsages af teksten ”Apo-
tek” går det nok, mener formanden. Problemet op-
står, når der er fire eller flere skilte samme sted – for 
eksempel en campingplads, en flugtskydningsbane, 
et osteri og et apotek. Så skal tekstbetegnelserne 
nemlig, ifølge lovgivningen fjernes, og kun pikto-
grammerne står tilbage. 

Alligevel er formanden glad for, at hun nu endelig 
kan vise vej til sin filial, og at hendes kollegaer også 
kan bruge skiltet fremover. n

Skålen er forbundet til den græske 
gudinde for sundhed Hygieia, der ofte 
afbildes med en slange og en skål. Ordet 
”hygiejne” kommer desuden af hendes 
navn. Hygieias skål har været benyttet i den 
vestlige verden som symbol på apoteket siden 
1796. Symbolet ses i mange logoer for apote-
kerforeninger, fx Norges Apotekforeningen 
og for tyske apoteker. Symbolet benyttes 
desuden til skiltning af apoteker flere 
steder i Europa, bl.a. også af WHO. 

Slangen har gennem tiden været 
brugt som symbol på både sundhed, me-
dicin, farmaci, død og udødelighed. På 
den såkaldte Æskulapstav, som ofte bli-
ver brugt som symbol på lægekunst, ser 
man en slange sno sig om en stav. Æs-
kulapstaven er opkaldt efter den græske 

gud for lægekunst Asclepius   
(der på latin hedder 

Æskulap).


