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At have dyr håndsprit eller 

slet ikke have håndsprit? 

Det er spørgsmålet, som 

mange apotekere stiller sig 

selv i øjeblikket. For hånd-

sprit er pludselig blevet den 

mest efterspurgte vare og 

samtidig den, der var svæ-

rest at få fat i. 

Tekst: Merete Wagner Hoffmann 

 Hvor meget kan man egent-
lig tillade sig at tage for en 

flaske håndsprit, før kunderne sy-
nes, man er ublu? Det har igen-
nem de sidste måneder været det 
store spørgsmål for mange apote-
kere, som uden om de normale 
indkøbskanaler får tilbudt endog 
meget dyre partier håndsprit.

Det gælder også apoteker Hen-
rik Krog fra Herning Løve Apotek. 
Han er flere gange blevet kontak-
tet af firmaer, som vil sælge ham 
håndsprit til en pris, der ligger 
væsentligt over, hvad Apotekets 
Alcogel plejer at koste. Her lå 
literprisen indtil corona-krisen 
tog fart på omkring 100 kr. 

”Hvis jeg skulle sælge til den 
stærkt opskruede pris, ville jeg ri-
sikere at blive sat i bås som en 
grisk apoteker, der udnytter situa-
tionen. På den anden side er det 
den vare, som flest kunder efter-
spørger i øjeblikket. Mange er 
lykkelige for overhovedet at kun-
ne købe en flaske, selvom prisen 
er noget højere end normalt,” 
fortæller han og kalder det et æg-
te catch-22.

Han har benyttet et af de tilbud 
på håndsprit, han har fået, og 
solgt den som en servicevare. Det 
vil sige, at han ikke har tjent no-
get på den, og at apotekets ud-
salgspris endte på 120 kr. for 250 
ml. 

”Jeg valgte ikke selv at tage en 

Dyr håndsprit - eller 
ingen håndsprit?

EKSKLUSIVT. 
Håndsprit er gået fra 
at være en helt daglig-
dags vare i apotekets 
sortiment til under 
den igangværende 
COVID-19-krise at 
være det mest efter-
spurgte produkt på 
apotekerne. 

Det skal 
håndsprit 
indeholde
Ifølge myndighedernes anbe-
faling skal håndsprit indehol-
de 70-85 % v/v svarende til 
63-80% w/w alkohol for at 
fjerne vira som COVID-19. Et-
hanol er at foretrække frem 
for andre former for alkohol 
til desinfektion, fordi det har 
mindst slimhindeirriterende 
effekt, og fordi ethanol ikke i 
nævneværdig grad optages 
via huden. Hånddesinfekti-
onsmidler bør ikke indeholde 
andre former for organiske 
opløsningsmidler. Man bør al-
tid nøje undersøge produk-
tets datablad, før man indkø-
ber håndsprit til apoteket. 

Dobbelt straf 
for at stjæle 
værnemidler

Nu kan man 
komme i fæng-
sel for at stjæle 
værnemidler 

såsom håndsprit. Det har Fol-
ketinget vedtaget som et led i 
den såkaldte strafskærpelse 
for corona-kriminalitet, hvor 
man bringer andres liv i fare. 
Det betyder, at et simpelt ty-
veri af eksempelvis et par fla-
sker håndsprit fra apoteket, 
ikke længere kun udløser en 
bøde. Nu kan det ’i visse tilfæl-
de – for eksempel ved genta-
gelser – koste en ubetinget 
fængselsstraf på mellem 10 
og 30 dage. Loven har en ”sol-
nedgangsklausul”, som bety-
der, at den udløber efter et år.
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avance, fordi man her er nødt til 
at være tro mod den branche, vi 
er i. Apotekerne er en del af 
sundhedssektoren, og vi er her 
for at hjælpe folk. Og heldigvis 
er det kun få kunder, der har 
ment, at vores håndsprit er for 
dyr. Til dem har vi sagt, at det er 
lige så godt at vaske hænder.”

Mellemhandlere 
ser muligheder

Henrik Krog er ikke i tvivl om, at 
mange mellemhandlere har set 
deres snit til at slå mønt på den 
store efterspørgsel ef-
ter værnemidler, her-
under håndsprit. 

”Jeg har afvist flere 
sælgere, der var for 
dyre. Men det er et 
svært marked at 
gennemskue. Der 
kommer hele ti-
den nye produk-
ter, og der er 
stor fluktuation 
i priserne,” si-
ger Henrik 

Krog, som tilføjer, at indkøberrol-
len har været ny for ham, da 
han normalt køber alle varer 
hos grossisten.

Han er glad for, at der ef-
terhånden er kommet så 
mange producenter af 
håndsprit på markedet, at 
priserne nu ser ud til at 
stabilisere sig – dog på et 
noget højere niveau end 
normalt på grund af sti-
gende råvarepriser. n
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