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Mange apoteker har haft 

flere kunder, mens andre 

har oplevet markante fald i 

de første uger af krisen. Til 

trods for intern omforde-

ling, er sektoren dog, ifølge 

cheføkonom i Apotekerfor-

eningen, mindre hårdt ramt 

end mange andre brancher.

Tekst: Trine Ganer

Bymidter, centre og togstati-
oner ligger i disse uger øde 

hen. Danskerne har forstået myn-
dighedernes budskab: De holder 
sig hjemme. Det har store konse-
kvenser for detailhandlen, og selv 
om apotekerne langt fra er dem, 
der er hårdest ramt, betyder kri-
sen lige nu store fald i omsætnin-
gen hos mange af de apoteker, 
der ligger i bymidter, ved trafik-
knudepunkter og i centre.

En af dem, som mærker, at 
Danmark er gået i stå, er Bent 
Hougaard i Aarhus. Hans apotek 
ligger på Banegårdspladsen, og 
her er ”usædvanligt stille” i disse 
dage.

”Vi har normalt mange pendlere 
og ældre, der kommer med bus-
sen for at hente deres medicin. 
De bliver hjemme nu, så vi har 
markant færre kunder end nor-
malt. Og mange af dem, der kom-
mer, kan vi ikke hjælpe, fordi de 
efterspørger håndsprit og beskyt-
telsesmasker,” siger Bent Hou-
gaard.

Han forventer at komme ud af 

året med skindet på næsen, men 
med en dårligere omsætning end 
normalt. Alligevel klager han ik-
ke.

”Der er mange andre brancher, 
der er hårdere ramt. Mange må 
lukke forretningen. Det kommer 
ikke til at ske for mig, men det 
bliver sikkert et år, hvor der ikke 
bliver meget at råbe hurra for,” 
siger Bent Hougaard.

Ikke et øje

En anden apoteker, som lige nu 
mister kunder, er Jesper Gulev 
Larsen. På både Steno Apotek på 
Vesterbrogade i København og på 
hans filial på Hovedbanegården 
bliver mange af kunderne lige nu 
væk. 

”Vi har lange perioder, hvor der 
ikke er et øje i butikken. Og ga-
den er fuldstændig øde. Jeg har 
normalt mange kunder, som ar-
bejder herinde. De bliver hjemme 
i forstæderne,” siger Jesper Gulev 
Larsen.

Han er bekymret ved udsigten 
til, at nedlukningen fortsætter.

”Jeg taber lige nu omsætning 
og har stadig alle udgifterne. Min 
travleste tid plejer at være om 

COVID-19:

Nogle apoteker 
rammes på økonomien

Folk holder sig 
væk fra centeret. Der 
er jo ikke rigtig noget 
her at komme efter. 
Der er kun os, og hvis 
de skal på apoteket, 
gør de det et andet 
sted.”
LINE AARØE RASMUSSEN, 
APOTEKER KOLDING LØVE APOTEK

”
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Kilde: Tallene er baseret på opgørelser over, 

hvor mange kunder der har trukket nummer på 

landets apoteker i perioden fra 9. til 17. marts, 

sammenlignet med gennemsnittet i ugerne 2-8. 

Kundeflow på apotekerne i krisens første uger

58%

10%
80%

Den 12. marts, som var den dag nedluk-
ningen begyndte, havde apotekerne sam-
let set 58% flere kunder end normalt.

af apotekerne havde nedgang i antallet af 
kunder i krisens første uger.

Knap 80 % havde en stigning i antallet af 
kunder på mere end 10 %.
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foråret, og om sommeren lever 
jeg i høj grad af turisterne. 
Spørgsmålet er, om de kommer i 
år,” siger han.

Centerapoteker ramt

Også de apoteker, der ligger i bu-
tikscentre, har over en bred kam 
mærket markant nedgang i antal-
let af kunder, siden regeringen 
besluttede at lukke butikscentre 
ned med undtagelse af fødevare-
butikker og apoteker.

En af dem, der er ramt, er apo-
teker Line Aarøe Rasmussen fra 
Kolding. På hendes filial i Kol-
ding Storcenter har hun færre 
end halvt så mange kunder, end 
hun plejer.

”Vi mærkede det fra dag 1. Folk 
holder sig væk fra centeret. Der 
er jo ikke rigtig noget her at kom-
me efter. Der er kun os, og hvis 
de skal på apoteket, gør de det et 
andet sted,” siger Line Aarøe Ras-
mussen. 

Den travlhed, hun har oplevet 
på sine andre enheder, er ved at 
stilne af. Hun har ikke overblik-
ket nu men forventer, at det 
kommer til at koste. Alligevel er 
hun ikke bekymret.

”Det ligger ikke til mig. Lige nu 
fokuserer jeg på at holde humø-
ret oppe og hjulene i gang. Men 
det er da klart, at huslejen er der 
jo stadig, og vi har netop fået at 
vide, at der ikke kommer nogen 
reduktion i den,” siger Line Aarøe 
Rasmussen, der ud over at have 
reduceret åbningstiden på center-
apoteket, kigger på skemaer for at 

se på mulighederne for at afvikle 
afspadsering og ferie i den kom-
mende tid.

Sektoren er bedre stillet

For en del apotekere har man dog 
vundet det tabte på én filial i 
kraft af en højere omsætning på 
en anden. Det gælder blandt an-
det Mikkel Rostgaard Jørgensen, 

der har måttet lukke sin filial i 
Københavns Lufthavn. Til gen-
gæld har han især i krisens første 
uger haft mange flere kunder på 
sit hovedapotek i Kastrup.

”Det er klart, at jeg er ramt af at 
måtte lukke mit apotek i lufthav-
nen, men til gengæld har jeg haft 
lynende travlt på Kastrup Apotek. 
Vi har virkelig mærket, at folk li-
ge har skullet være sikre på, at de 
har den medicin, de har brug for 
til den kommende tid,” siger 
Mikkel Rostgaard Jørgensen, der 
dog allerede kan se, at det flader 
ud – en tendens han forventer 
fortsætter i de kommende uger.

Og selv om apotekerne altså 
mærker, at kunderne flytter sig 
mellem enhederne, er sektoren 
som helhed væsentlig bedre stil-
let end mange andre brancher, 
understreger cheføkonom i Apo-
tekerforeningen Flemming Rand-
løv.

”Apotekerne er blandt de få bu-
tikker, der faktisk får lov at holde 
åbent lige nu. Og så er sektoren 
uanset omsætningsudviklingen 
garanteret et bestemt dæknings-
bidrag i kraft af bruttoavanceafta-
len. Det er jo en aftaleform, som 
vi ikke synes passer til den friere 
etableringsadgang, som der har 
været siden 2015, men i den nu-
værende situation har den oplag-
te styrker. Under alle omstændig-
heder oplever apotekerne lige nu, 
at der sker en omfordeling af ind-
tjening i mellem apotekerne,” si-
ger Flemming Randløv. n

Det er klart, at 
jeg er ramt af at måtte 
lukke mit apotek i 
lufthavnen, men til 
gengæld har jeg haft 
lynende travlt på 
Kastrup Apotek.”
MIKKEL ROSTGAARD JØRGENSEN, 
APOTEKER, KASTRUP APOTEK
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