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Aftale mellem Apotekerforeningen og Hus 

Forbi hjælper lige nu avissælgerne med at 

få deres medicin uden beregning. 

Tekst: Trine Garner

 De sidste måneders mennesketomme gader har 
stort set fjernet levebrødet for landets cirka 

3.000 sælgere af hjemløseavisen Hus Forbi. Og når 
det samtidig er svært at få fat i kontanter, fordi ban-
kerne holder lukket, er det meget vanskeligt for 
mange af de hjemløse avissælgere at skaffe til de 
daglige fornødenheder – blandt andet medicin.

For at hjælpe de pressede sælgere, lavede Hus For-
bi og Apotekerforeningen i starten af april en aftale 
om, at sælgerne kan få udleveret deres medicin på 
apoteket uden beregning. Apoteket sender efterføl-
gende regningen til Hus Forbis sekretariat, der re-
funderer pengene.

Mange benytter sig af ordningen, som, ifølge se-
kretariatschef hos Hus Forbi, Rasmus Wexøe Kri-
stensen, betyder rigtig meget for de pressede Hus 
Forbi-sælgere.

”Det er mennesker, som i forvejen er udfordrede 
på mange måder, og de har ikke det samme sikker-
hedsnet som mange andre. Mange af dem har lidel-
ser, fysiske som psykiske. For en del er medicinen 
livsvigtig,” siger Rasmus Wexøe Kristensen.

En del af samfundet

Og det er ikke bare det økonomiske aspekt, som be-
tyder noget for de hjemløse avissælgere.  

”De føler sig marginaliserede og uden for fælles-
skabet. Når nogen fra det etablerede samfund ser 
dem og imødekommer dem, oplever de, at de bliver 
en del af samfundet. Den erfaring sidder i dem også 
når corona-krisen er overstået,” siger Rasmus Wexøe 
Kristensen.

Han er meget glad for samarbejdet med apoteker-
ne.

”Både på Apotekerforeningen og apotekerne har 
været utroligt imødekommende og løsningsoriente-
rede. Det hele er gået enormt nemt, og jeg har kun 
hørt at apotekerne har modtaget sælgerne positivt,” 
sige Rasmus Wexøe Kristensen.

Senest er medicin til sælgernes hunde og andre 
dyr også blevet en del af ordningen.

Aftalen med apotekerne er et blandt flere tiltag, 
som Hus Forbi tager for at hjælpe avissælgerne i den 
svære tid. De mange private donationer gør hjæl-
pen mulig. n

Hus Forbi: 

SÅRBAR. Hjemløse er særligt udsatte under den 
nuværende krise.

Apotekernes hjælp betyder 
mere end kroner og ører
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