
#02 F E B R UA R 2021 5

så opslaget om
 genordination af

 visse typer medicin 
på apoteket på 
Facebooksiden 

Apoteket.dk.  

72.939

1.114
personer

klikkede på nyheden om 
sundhedsmyndighedernes 

plan for COVID-19-vaccina-
tion af apotekspersonale. 

Det gør nyheden til den mest 
læste inden for den sidste 

måned.

Omstilling til 
nye afstandskrav 
på apotekerne
De nye coronarestriktioner, 
som blev indført i starten af 
året, satte apotekerne på 
overarbejde – igen. Afstands-
kravet blev hævet til to meter, 
og TV2 News var fra mor-
genstunden på besøg hos 
apoteker Mads Haaning, Sorø 
Apotek, for at se, hvordan 
man dér tacklede de nye krav.

M E D I E K L I P

TOP 3
De mest besøgte sider på 
Apoteket.dk var i januar:
1.  Følgende apoteker tilbyder 

test for antistoffer
2.  Køb din medicin via dit      

apoteks webshop
3. Her finder du vagtapotekerne

personer

Danmark har de 
laveste medicinpriser i 20 år
Siden år 2000 er lægemiddelpriserne faldet med over 50 
procent og er nu på et historisk lavt niveau. Det skyldes et 
effektivt system med 14-dages licitationer og skarp priskon-
kurrence. Dog giver medicinmangel stadig problemer, og vi vil 
gerne kunne gøre mere for at hjælpe patienter og læger.

Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening, 
i et debatindlæg bragt i Politiken Sundhed den 7.01. 2021

Apoteker:

Undgå kontanter
Man skal helst undgå kontanter, når man skal 
købe medicin på apoteket. Det budskab vil 
de danske apoteker endnu en gang slå fast 
set i lyset af den nye og mere smitsomme 
variant af coronavirusset. Anne Kahns, der 
er apoteker på Esbjerg Jerne Apotek, siger, 
at kunderne generelt er gode til at undgå 
kontanter her under coronakrisen:
   ”Ja altså, vi har i hvert fald her på mine 
apoteker oplevet cirka en halvering, siden vi 
startede, i omfanget af brugen af kontanter”. 

DR P4 Esbjerg Nyheder, kl. 16.30. 11. januar 2021


