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KUNDERNE HAR 
FLYTTET SIG

27. marts 
Apotekerforeningen indgår aftale med 
Farmakonomforeningen om forkortet ferievarsel
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Nogen apoteker har mistet kunder under COVID-19-pandemien, 

andre har fået nye, webhandlen er steget markant, 

og apotekernes bude har fået rigtig travlt. 

Nedlukninger, hjemmearbejde og frygt 
for at blive smittet med COVID-19. 
Pandemien har påvirket kundernes 

adfærd, og det har ramt nogen apoteker hårdt. 
Andre har til gengæld draget fordel af, at kun-
derne det sidste års tid har opført sig anderle-
des, end de plejer.

Hver femte apoteker har oplevet en omsæt-
ningstilbagegang i 2020 sammenlignet med 

året før. Det viser en opgørelse fra Apoteker-
foreningen. Blandt dem er apoteker Camil-
la Bangert fra Rødovre. Hendes apotek ligger 
i Rødovre Centrum, som er et af Danmarks 
største centre med travlhed og tusindvis af 
kunder året rundt. 

Eller sådan plejer det at være. For som i lan-
dets øvrige centre har de to nedlukninger 
betydet, at stort set alle butikker, undtagen 
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 > dagligvarebutikker og apoteker, har været be-
ordret lukket. 

”Begge nedlukninger har betydet, at vi, da-
gen efter, at statsministeren annoncerede det 
på et pressemøde, havde det dobbelte i for-
sendelser og det halve antal kunder. Det har 
været ret dramatisk, og det kræver en enorm 
omstilling, som vi i hvert fald i første gang ikke 
havde mulighed for at planlægge eller forud-
se,” siger Camilla Bangert. 

Og kunderne er ikke kun blevet væk un-
der selve nedlukningerne. I det hele taget har 
der været færre mennesker, end der plejer i 
Rødovre Centrum, også efter at butikkerne i 
centeret genåbnede midt i maj. Det har man 
mærket på apoteket.

”Vi kom ikke op i fulde omdrejninger hen 
over sommeren. Særligt de ældre og kroniker-
ne er generelt mere tilbageholdende med at 
gå ud. Vi har kunder, som plejer at komme tre 
gange om ugen. De er gennem hele perioden 
måske kommet listende en gang om måne-
den. Jeg forstår dem godt. Og det har ikke hjul-
pet, at smittetallene hele tiden har ligget i top 
her i Rødovre,” siger Camilla Bangert.

Nye kunder
Folk skal dog stadig have deres medicin. De 
henter den bare på andre apoteker. Blandt 
dem, som har fået mange nye kunder i det sid-
ste år, er Birgitte Egeberg Carlsen. Udover Vor-
dingborg Apotek og Stege Apotek har hun en 
filial i Lundby. På alle tre enheder har hun og 
personalet løbet stærkere det sidste år.

Især i Stege, som ligger på Møn, hvor der er 
mange sommerhuse, har der, ifølge Birgitte 
Egeberg Carlsen, været travlt. Mange har ar-
bejdet i deres sommerhuse under nedluknin-
gerne, og det har betydet en højsæson, der 
har strakt sig over mange måneder.

”Sommerhusgæsterne kom tidligere og tog 
hjem senere. Vi er vant til to måneder, hvor vi 
har susende travlt, men nu varede sæsonen 
fra marts til hen i september. Og så startede 
influenzavaccinationerne,” siger hun. 

Men det er ikke kun på ferieøen Møn, at der 
har været ekstra run på. Også på hendes apo-

teker i Vordingborg og i Lundby har der været 
flere kunder end normalt. 

”Vordingborg er en pendlerby, hvor mange 
af dem, som plejer at pendle til blandt andet 
København, har arbejdet hjemme. Det sam-
me gælder i Lundby. De har i stedet for hen-
tet deres medicin hos os,” siger Birgitte Ege-
berg Carlsen.

Og tendensen er holdt ved – også hen over 
sommeren, hvor landet genåbende, og der 
kom mere normale tilstande. 

”Folk har fået øjnene op for, at der er gode 
apoteker lokalt. Det tror jeg kommer til at hol-
de ved. Også når pandemien er overstået,” si-
ger hun.

Lukket for receptbestillinger
Nethandlen er generelt steget markant, mens 
folk har holdt sig hjemme, og mange kunder 
har fået øjnene op for, at man kan købe sin 
medicin online. 

Det har Trine Persson, der er indehaver af 
Webapoteket, mærket.

”Vi fik rigtig mange nye kunder i foråret. 
Hver gang Mette Frederiksen gik på tv med en 
ny restriktion, gik folk online. Det var allerede 
under selve pressemøderne, at det væltede 
ind. Jeg var på arbejde den aften, hvor første 
nedlukning blev annonceret. Folk købte ind, 
som om de havde influenza. De bestilte suge-
tabletter, smertestillende, termometre. Det 
stak helt af, også i forhold til hvad der var for-
nuftigt,” siger Trine Persson.

Kort tid efter nedlukningen i marts blev 
presset så stort, at hun måtte bede Lægemid-
delstyrelsen om tilladelse til at lukke midler-
tidigt ned for receptbestillinger. Leveringsti-
den ville simpelthen blive for lang.

”Det var rædselsfuldt. Som dansk apo-
tek skal vi levere en høj faglighed og god ser-
vice, som ikke må sættes over styr på grund 
af travlhed. Vi er glade for nye kunder, men vi 
skal kunne følge med. Det kunne vi ikke på 
det tidspunkt. Man kan jo ikke mande op fra 
den ene dag til den anden,” siger hun.

Samtidig med, at bestillingerne væltede ind, 
skulle hun sørge for at hendes site løbende 

Vi er vant til 
to måneder, 
hvor vi har 
susende travlt, 
men nu varede 
sæsonen fra 
marts til hen i 
september

Birgitte 
Egeberg 
Carlsen, 
apoteker, 
Vordingborg 
og Stege

Lige nu har jeg 
en skingren-
de vanvittig 
lønprocent, 
og det er da et 
kæmpe pres 
ikke at vide, 
hvornår kun-
derne kommer 
tilbage

Camilla 
Bangert, 
apoteker, 
Rødovre 
Apotek

5. april 
Apotekerforeningen indgår aftale om udlevering 
af medicin til Hus Forbis sælgere C
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22. august 
Krav om brug af mundbind i 
offentlig transport indføres

29. oktober 
Krav om brug af mundbind i 
det offentlige rum indføres

blev tilpasset de skiftende 
udmeldinger fra myndig-
hederne – ikke mindst 
udleveringsbegrænsnin-
gerne. Og det var ikke 
”bare lige sådan”, som 
Trine Persson formule-
rer det.  

I dag er kundeflowet landet 
på et stabilt højere niveau med de udsving, 
som skiftende corona-restriktioner forårsager. 
At der er kommet flere kunder på onlineapo-
teket havde hun dog regnet med, uanset CO-
VID-19, fortæller hun.

”Vi har oplevet løbende vækst, siden vi star-
tede. Folk handler generelt mere på nettet, 
men det er da klart, at corona har skubbet på 
udviklingen,” siger onlineapotekeren, der end-
nu ikke har nogen klar fornemmelse af, hvor 
mange af de nye kunder, der vil fortsætte med 
at handle medicin online, når pandemien er 
overstået.

”Folk er meget loyale over for deres lokale 
apotek. Nogle kunder vil blive, men mange vil 
vende tilbage til det apotek, de plejede at bru-
ge. Så vi ved endnu ikke, hvad corona kom-
mer til at betyde på sigt,” siger Trine Persson.

Is i maven
Hos Camilla Bangert i Rødovre krydses der 
fingre for, at vi snart kan vende tilbage til mere 
normale tilstande. Selv om hun ikke forventer, 
at det bliver lige foreløbigt.

”Lige nu skal vi bare have tiden til at gå og is i 
maven. Jeg er nødt til at tro på, at der kommer 
en verden på den anden side. Usikkerheden er 
det værste. Lige nu har jeg en skingrende van-
vittig lønprocent, og det er da et kæmpe pres 
ikke at vide, hvornår kunderne kommer tilba-
ge,” siger hun.  

Vi fik rigtig man-
ge nye kunder 
i foråret. Hver 
gang Mette 
Frederiksen gik 
på tv med en ny 
restriktion, gik 
folk online. […] 
Det stak helt af, 
også i forhold 
til hvad der var 
fornuftigt

Trine Persson, 
apoteker, 
Webapoteket
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