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NY FILIAL

Apoteker Henning Lukasen og Ring-
købing Løve Apotek har indgået en 
aftale med indehaverne af Meny-su-
permarkedet i Søndervig, hvor der i 
foråret 2022 skal åbnes en ny filial. Den 
nærmere dato bliver 1. april 2022, og 
adressen er Badevej 1, 6950 Ringkø-
bing. Apoteker Henning Lukasen og 
Ringkøbing Løve Apotek driver i forve-
jen filialen Videbæk Apotek.

NY APOTEKER

Aarhus Jernbane Apotek på Banegårdspladsen har ved 
årsskiftet fået ny indehaver. Dorte Kamp Teglgård har 
overtaget apoteket efter apoteker Bent Hougaard, der har 
drevet det siden 1998. Efter et år, hvor Dorte Kamp Teglgård 
har været ansat i den digitale udviklingsvirksomhed Trifork 
og hjulpet med at udvikle den nye app ’apoteket’, er hun 
glad for at komme tilbage på apotek.  

”I forhold til det ledelsesmæssige, så vil jeg gerne gå forrest 
og skabe et hold. Det har jeg altid syntes var sjovt. Jeg har spillet på ishockey-
landsholdet, og det gælder på en måde om det samme. Om at samles om noget 
og få skabt holdånd, glæde og begejstring,” siger hun.

Om hvorfor det netop skulle være Aarhus Jernbane Apotek siger hun:
”Aarhus er en ambitiøs kommune med sundhedsfaglige visioner, hvor apoteket 
kan få lov at udfylde en rolle. Apotekerne i byen har et godt samarbejde med 
kommunen, som jeg glæder mig til at blive en del af, og hvor jeg forhåbentlig 
kan bidrage positivt med mine kompetencer og tidligere erfaringer,” siger den 
44-årige apoteker.

Dorte Kamp Teglgård har en fortid som souschef på Horsens Søndergade 
Apotek.
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FLYTNING

Indehaveren af 
Egtved Apotek, Peter 
Merrild, har købt 
en tidligere Fakta- 
bygning i Egtved, 
og derved flytter 
apoteket fra Egtved 
Centret. Planen er, at 
det vil ske i løbet af det første halvår af 
2021. Den nye adresse er Aftensang 10, 
6040 Egtved.

OVERTAGELSE

Apoteker Ulrik Hjelme, Hornslet Apotek, 
overtog Ebeltoft Apotek den 1. januar 
2021. Han har overtaget bevillingen fra 
apoteker Lisbet Høgh, der stoppede 
efter 16 år. Overtagelsen betyder, at den 
59-årige apoteker nu driver to bevillinger 
og fire filialer på Djursland. Hertil kommer 
et apoteksudsalg og en række håndkøbs-
udsalg og medicinudleveringssteder og en veterinærafdeling.

”Det gav god mening at søge Ebeltoft Apotek. Dels er det 
veldrevet, begge bevillinger er landapoteker med stor forsen-
delse og dosis, og så er de nabo til hinanden. Der er en masse 
synergier, som vil kunne understøtte driften og for medarbej-
derne betyde en større arbejdsplads med flere muligheder,” 
siger Ulrik Hjelme.

Og arbejdet med at fusionere de to apoteker ser han frem til.
”Målet er, at vi skal være ét apotek med en række fælles funk-
tioner for eksempel bogholderi, skema, intranet, telefonsystem 
og kvalitet. Det handler om at ruste apoteket til fremtiden. 
Og så synes jeg, at det er en spændende opgave,” siger Ulrik 
Hjelme.

E B E LT O F T

NYE FILIALER

Apoteker Heidi Lindgren, Kbh. Husum Apotek, har 
overtaget filialen Prøvestens Apotek i Prøve-
stenscentret, der er blevet frasolgt bevillingen 
Helsingør Stengades Apotek – som Nina Egtved 
Knudsen i øvrigt har overtaget for nylig. Og Heidi 
Lindgren har flere planer i Helsingør. Den 1. marts 
åbner hun en filial i Helsingør Bycenter.

Når Husum-apotekerens vælger at åbne to nye 
filialer 45 km. fra hovedapoteket handler det om 
fremtidssikring. 

”Indkøbsvanerne ændrer sig i disse år, og flere og 
flere handler på nettet. De små butikker har det 
svært, men supermarkederne vil blive ved at have 
kunder, også om ti år. Hvis vi vil have borgerne til 
at komme på de fysiske apoteker, er det vigtigere 
end nogensinde at ligge der, hvor de kommer for 
at købe ind en eller flere gange om ugen, og at der 
er gode parkeringsforhold,” siger Heidi Lindgren. 
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