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 Efter at statsministeren den 11. 
marts meddelte, at store dele 

af landet skulle lukkes ned, ople-
vede mange apoteker et stort ind-
ryk af kunder. De kom især for at 
hente receptmedicin og 
håndsprit. Et af de steder var Hol-
stebro Løveapotek, hvor Birgitte 
Nørskov Pedersen er apoteker.

”De første tre dage efter ned-
lukningen havde vi forrygende 
travlt. Kunderne havde fokus på, 
at de skulle have deres medicin 
og ikke andet. Midt på måneden 
havde vi en periode næsten helt 
uden mærkevaresalg. Udover 
håndsprit naturligvis, når vi en 
sjælden gang imellem havde det 
på lager,” fortæller hun.

Siden da har tingene efterhån-
den stabiliseret sig. Kundeflowet 
er blevet mindre, og folk begyn-
der så småt igen at købe cremer 
og andre frihandelsvarer. Derud-

over har Birgitte Nørskov Peder-
sen bemærket, at folk køber stør-
re ind end normalt.

”Folk samler sammen for flere 
mennesker – så skal de måske ha-
ve medicin med til naboen og de-
res gamle far. Så selvom der er 
færre kunder end normalt, så kø-
ber den enkelte mere,” siger apo-
tekeren.  

Det store kundeboom i begyn-
delsen af nedlukningsperioden 
mærkede de også på Tårnby Apo-
tek. 

”I begyndelsen blev vi bestor-
met. Nu er vi ved at være tilbage 
på normalt niveau,” siger apote-
ker Peer Nørkjær. 

Pæn fremgang

Set under ét har apotekerne haft 
en pæn fremgang i omsætningen 
i marts af frihandelsvarer på 27,5 
procent i forhold til samme må-
ned sidste år, forklarer økono-
misk chefkonsulent i Apoteker-
foreningen Flemming Randløv.

”Det er historisk højt – også 
hvis man ser bort fra omsætnin-
gen via de to online-apoteker. 
Dette er dog tal for hele marts 
måned, og der kan være en me-
get stor forskel på omsætningen i 

starten og i slutningen af måne-
den, som vi ikke kan se af de data 
vi har til rådighed nu,” siger han. 

Udviklingen i marts er dog 
skævt fordelt i forhold til norma-
len. Apoteker i butikscentre eller 
nær trafikknudepunkter, der nor-
malt oplever en høj omsætning, 
oplever stagnation eller tilbage-
gang i øjeblikket, fordi kunderne 
ikke færdes som normalt. Andre 
apoteker, herunder de to onlinea-
poteker, oplever til gengæld stor 
fremgang.

Kundernes nye adfærd – 
under og efter COVID-19

COVID-19-situationen har ændret hverdagen på apoteket, ikke mindst den måde borgerne 
handler på. Farmaci har talt med en række apotekere om, hvordan de har oplevet kundernes 
adfærd, hvad de har gjort for at imødekomme de nye behov, og hvilke tanker de gør sig om de 
langsigtede konsekvenser af situationen. Vi dykker ned i fem tendenser.

#1 
Kundeboom og 
kortvarigt fald i 
mærkevaresalg 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt
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 En af de store tendenser i øje-
blikket – ikke kun i apoteks-

sektoren – er øget handel på net-
tet. Ifølge Bruno Christensen, der 
er forfatter og rådgiver inden for 
detailhandlen med over 50 års er-
faring, stod nethandel inden CO-
VID-19 for 10-12 % af al detail-
handel i Danmark. I dag er tallet 
markant højere. 

”Lige nu ser vi en stor stigning, 
fordi folk er angst for smitte, og 
myndighederne opfordrer til at 
blive hjemme,” fortæller Bruno 
Christensen. 

Stigningen i nethandel afspejler 
sig i høj grad også på apotekerne. 
Det mærker de blandt andet på 
Lyngby Svane Apotek, hvor Niels 
Kristensen er apoteker og ansvar-
lig for nethandlen for hele ind-
købskæden Apotekeren. Han for-
tæller, at udviklingen siden ned-
lukningen har været meget vold-
som. 

”Vi har fået noget, der ligner en 
tidobling af ordrer. Da det toppe-
de, havde vi samme antal pakker 
per dag, som vi normalt har per 
måned,” siger apotekeren.

Og det er især salget af recept-
medicin, der er eksploderet.  

”Vi har haft væsentligt flere re-
ceptordrer end tidligere. Før solg-
te vi primært mærkevarer og 
håndkøbslægemidler online. Nu 
har det i perioder været næsten 
50/50 med receptmedicin,” for-
tæller Niels Kristensen.  

Den store tilgang af kunder gæl-
der også landets rendyrkede on-
lineapoteker, eksempelvis på We-
bapoteket, hvor de har arbejdet i 
døgndrift siden den 11. marts. 

”Det stak helt af, da landet luk-
kede ned – der var vi oppe på en 
fem-seksdobling af kunder i for-
hold til normalt. Det er helt vildt. 
Vi kæmper for at udnytte fagper-
sonalet optimalt, for det er jo ik-
ke let at opruste med farmaceuter 
og farmakonomer så hurtigt, som 
det har været nødvendigt,” for-
tæller apoteker Trine Persson. 

Markant stigning

På Webapoteket har de også ople-
vet en markant stigning i recep-
tordrer. Faktisk så markant, at de 
har været nødt til at sætte be-
grænsninger på antallet for at 
kunne følge med. 

”Der er ikke noget værre for et 
apotekerhjerte, end når folk må 
gå forgæves. Derfor har vi også 
henvist mange kunder til de fysi-
ske apoteker, hvor mange også 
har gode løsninger i form af ud-
bringning osv. Og så mander vi 
op i øjeblikket, så vi kan klare 
den øgede efterspørgsel,” siger 
Trine Persson. 

Apotekeren forventer nemlig 
ikke, at kunderne forlader webbu-
tikken lige foreløbig. Trine Pers-
son regner med, at COVID-19-si-

tuationen vil skubbe til balancen 
mellem online og fysisk salg på 
apoteket – også på længere sigt. 

”Jeg tror, at udviklingen var 
kommet uanset hvad, men coro-
naen har nok skubbet på. Det er 
jo svært at spå om fremtiden, 
men vi ruster os i hvert fald til, at 
det fortsætter,” siger hun. 

Niels Kristensen er enig i, at 
nethandlen vil stige i fremtiden. 

”Jeg tror bestemt, vi kommer til 
at se et fald igen i forhold til be-
gyndelsen af krisen. Hamstrings-
tiden er ovre. Men jeg håber og 
tror på, at flere kunder har fundet 
ud af, at det er godt og sikkert at 
handle medicin på nettet. Jeg er 
ret overbevist om, at vi kommer 
tilbage på et væsentligt højere ni-
veau, end hvor vi startede,” siger 
apotekeren fra Lyngby.

Vil falde tilbage

Dette fremtidsscenarie stemmer 
overens med det, retailekspert 
Bruno Christsensen skitserer for 
detailhandlen generelt. 

”På kort sigt forventer jeg, at 
netbutikkerne vil fastholde en del 
af de nye kunder. På længere sigt 
vil nethandlen falde tilbage igen 
– men til en højere andel end før 
krisen. For detailhandel generelt 
vil der nok være tale om en andel 
svarende til cirka 12-15 procent,” 
anslår han. 

#2 
Eksploderet 
nethandel 
– særligt på 
receptmedicin
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 Mange apoteker oplever, at 
flere og flere kunder ønsker 

at få medicinen bragt ud til deres 
hjem. En rundspørge blandt apo-
teksansatte på Facebook peger på, 
at de fleste apoteker oplever en 
stigning på 30-40 % i forsendelser 
i forhold til normalt. En del mel-
der om stigninger på 50-60 %, 

mens enkelte oplever en fordob-
ling eller mere. På Tårnby Apotek 
har de eksempelvis oplevet dob-
belt så mange forsendelser som 
normalt, fortæller apoteker Peer 
Nørkjær.

Frederiksberg Apotek er også et 
af de steder, hvor apotekets bude 
har løbet stærkt siden 11. marts.

”Vi har oplevet en tredobling 
eller mere i udbringninger. Det er 
især de gamle, som er bange for 
at komme på apoteket. Dem er vi 
glade for at kunne hjælpe på den 
her måde,” siger apoteker Lone 
Aagaard.

Øget annoncering

Den store interesse skyldes må-
ske, at apoteket har reklameret 
med muligheden for at få bragt 
medicin ud flere steder.

”Vi har delt flyers ud til alle i 
lokalområdet, hvor vi fortæller 
borgerne om muligheden for at få 
bragt medicin til døren samt om 
vores Apomat. Vi reklamerer også 
i Frederiksbergbladet hver uge. 
Og så gør vi meget ud af fortælle 
kunderne om de forskellige mu-
ligheder, når de kommer ind på 
apoteket,” fortæller apotekeren.

Den store efterspørgsel på ud-
bringning har betydet, at apote-
ket har ansat to nye bude og sat 
en bil ind til at klare nogle af tu-
rene. Tidligere foregik al udbring-
ning nemlig på cykel. Derudover 
har de også oprustet i forsendel-
sen på apoteket for at kunne føl-
ge med. For telefonen ringer uaf-
brudt, fortæller apotekeren. Lone 
Aagaard regner med, at den øge-
de efterspørgsel på udbringning 
vil fortsætte også efter COVID-
19-krisen.

”Nu har folk fået øjnene op for, 
at det er en mulighed at få medi-
cinen bragt ud. Det tror jeg da, at 
mange vil benytte sig af i fremti-
den. Når folk ringer til os, får de 
en personlig betjening – nu bare 
over telefonen. Det får specielt de 
gamle medborgere til at føle sig 
trygge, da de fleste kender os i 
forvejen. Men også pårørende 
virker glade for ordningen, da de 
således kan sikre at deres ældre 
får den medicin de har behov 
for,” siger hun. 

#3 
Mange flere
forsendelser

UD AF HUSET. Antallet af udbringninger 
er eksploderet hos de fleste apoteker, si-
den COVID-19-krisen ramte midt i marts.
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#4 
Drive-in-
medicin hitter

I BIL. Mange 
kunder vælger at 
minimere smitte- 
risikoen ved at få 
medicinen leveret 
ind af en nedrullet 
bilrude.
 

 De seneste 10 år har man kun-
net hente sin medicin på 

Tårnby Apotek uden at stige ud 
af bilen. I stedet kører man hen 
til en luge, hvor apotekspersona-
let sidder klar. 

”Man bestiller ikke på forhånd, 
man kører bare hen til lugen – li-
gesom på McDonald’s. Så bliver 
man ekspederet fra bilen,” forkla-
rer Peer Nørkjær, apoteker på 
Tårnby Apotek. 

Det er en handelsform, som 
kunderne er særdeles glade for 

under COVID-19-krisen. Peer 
Nørkjær fortæller, at de oplever 
op mod tre gange så mange kun-
der i drive-in-lugen som normalt. 

”Den er superpopulær, specielt 
om eftermiddagen. Mange, især 
ældre, er jo bekymrede i øjeblik-
ket. Så de er glade for løsningen. 
Men den bliver brugt af alle typer 
kunder,” siger apotekeren.  

Inspireret af andre

På Holstebro Løveapotek havde 
de ikke en drive-in-løsning, før 
COVID-19 brød ud. Men inspire-
ret af andre apoteker besluttede 
apoteker Birgitte Nørskov Peder-
sen at indføre muligheden på sit 
apotek.

”Jeg tænkte, at det kunne vi og-
så klare. Så fik jeg sat de praktiske 
ting omkring det op – vi har bl.a. 

fået oprettet et særskilt telefon-
nummer til drive-in-bestillinger. 
Folk ringer og bestiller deres va-
rer, og så kommer vi ud på parke-
ringspladsen og afleverer dem. 
Nogle kommer også på cykel. Be-
talingen foregår via mobilepay, så 
det hele kan ske med god af-
stand,” fortæller Birgitte Nørskov 
Pedersen. 

Drive-in-løsningen på Holste-
bro Løveapotek er ikke overrendt; 
apotekeren anslår, at 10-15 kun-
der benytter sig af muligheden 
hver dag. Men dem, der gør, ud-
trykker til gengæld stor tilfreds-
hed med at kunne hente medicin 
på denne måde.  

”Vi har for eksempel en fast 
kunde med cystisk fibrose, som 
både kan og gerne vil hente sin 
medicin selv. Men hun er natur-
ligvis i højrisiko i forhold til coro-
na, så hun er lykkelig for at kun-
ne hente sin medicin sådan her,” 
siger Birgitte Nørskov Pedersen. 

Fremtiden ikke afgjort

Fremtiden for drive-in-løsningen 
på Holstebro Løveapotek er end-
nu ikke afgjort. 

”Jeg synes jo, det giver god me-
ning at kunne servicere kunderne 
på den måde. Men vi har ikke ta-
get endeligt stilling til, om det er 
en service, vi vil beholde på læn-
gere sigt,” siger Birgitte Nørskov 
Pedersen. 

På Tårnby Apotek regner man 
til gengæld med, at den stigende 
interesse for drive-in-medicinsalg 
er kommet for at blive. 

”Helt sikkert, det vil eksplodere 
med både drive-in og e-handel. 
Folk får vaner nu, som de vil hol-
de fast i efterfølgende,” spår Peer 
Nørkjær. 

>

FOTO: Jens N
ørgaard Larsen/Ritzau Scanpix



11KUNDEADFÆRD | FARMACI 05 | MAJ 2020

 På Gammel Kongevej kan bor-
gere hente deres medicin fra 

en automat – Apomaten – døgnet 
rundt. Det gør mange brug af i 
øjeblikket, hvor risikoen for smit-
te med COVID-19 er stor. 

”Apomaten bliver virkelig brugt 
flittigt i øjeblikket – vi har ople-
vet en stigning på mange hun-
drede procent. Den er jo åben 
24/7, så det er en praktisk løsning 
for folk i alle aldre, at de kan 
hente deres medicin når som 
helst. Tidligere er den næsten ik-
ke blevet brugt. Nu er der mange 
pakker i den hver eneste dag,” 
fortæller Lone Aagaard, der er 
apoteker på Gl. Kongevej Apotek. 

Også på Tårnby Apotek har de 
en Apomat. Her bliver den også 

brugt mere end normalt.
”Vi er glade for at have den i 

øjeblikket,” siger Peer Nørkjær. 
Både Lone Aagaard og Peer 

Nørkjær forventer, at den øgede 
interesse for Apomaten vil vare 
ved, også når COVID-19 er stilnet 
af. Begge har dog også oplevet 
tekniske udfordringer ved løsnin-
gen, som de sammen med it-leve-
randøren arbejder på at løse, så 
de i fremtiden kan få mere glæde 
af deres Apomat. n

#5
Gang i 
apomaten

DØGNBOKS. Apoteker 
med en apomat har oplevet 
en stigende interesse for at 
benytte den i den nuvæ-
rende situation.

Ifølge detailekspert Bruno Christensen vil tiden efter CO-
VID-19 sandsynligvis være faseopdelt, når det gælder borger-
nes forbrugsadfærd. Han anslår, at resten af 2020 vil være ken-
detegnet ved, at forbrugerne vil være afventende og nervøse 
for anden bølge af COVID-19. De fysiske butikker vil fortsat 
være forbrugernes førsteprioritet, men for eksempel butikscen-
tre vil have problemer med at tiltrække kunder. Nethandlen vil 
fastholde en del af de nye kunder, ligesom mindre fysiske ind-
købsformer som automater, drive-in og click & collect fortsat vil 
opleve fremgang pga. frygten for smitte. 

”Pludselig finder vi ud af, at sundhed er prioritet nummer et 
for os alle sammen. Vi er gået fra at være urørlige til en global ka-
tastrofe forårsaget af et lille virus, der ødelægger alt for os. Det 
efterlader os med en forskrækkelse,” siger Bruno Christensen. 

Fra 2021 og frem vil fysiske butikker og storcentre igen være 
borgernes fortrukne indkøbssteder uden nævneværdig smitte-
frygt, og nethandelen vil falde tilbage til en andel svarende til 
cirka 12 - 15% af det totale detailhandelsforbrug, vurderer   
Bruno Christensen. Han forudser desuden, at apoteket som 
indkøbssted får en ny og stærkere rolle i forbrugernes bevidst-
hed efter COVID-19. 

”Apoteket vil komme ud på den anden side af krisen i en 
styrket position, hvis man formår at fastholde de folk, der kom-
mer ind. Jeg forventer klart, at apoteket vil være et sted, hvor 
man søger tryghed. Det vil blive endnu mere afgørende for for-
brugerne at have tillid til det sted, de handler. Derfor er det også 
vigtigt, at fagligheden på apoteket bliver udstillet igen og igen. 
Det er apotekets stærkeste parameter,” siger detaileksperten.

Fremtidens kundeadfærd ifølge detaileksperten
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