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T E M A

Halvdelen 
af apotekerne 
har ubesatte 

farmakonom
stillinger

Hovedparten af landets apotekere 
oplever, at det er blevet sværere 

at rekruttere farmakonomer. 
Apoteker Peter Merrild fra Vejen 

er en af de mange, der må 
nedprioritere ledelsesopgaverne 

for at stå i skranken.  
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FA R M A K O N O M M A N G E L

L
edelse i løb. Sådan betegner Peter Merrild, apote-
ker på Vejen Apotek og Egtved Apotek, sin aktuel-
le situation. Han indgår som fast del af apotekets 
skema og står i skranken hver dag. Mailboksen må 
han tjekke om aftenen og i weekenden, og ledel-

sesopgaverne må i øjeblikket nedprioriteres, når skranken skal 
bemandes. Peter Merrild ville gerne ansætte flere farmakono-
mer. Men når han slår en ledig stilling op, kommer der få eller 
ingen kvalificerede ansøgninger. 

Han er langt fra alene. En undersøgelse gennemført af Apo-
tekerforeningen omkring årsskiftet viser, at et flertal af landets 
apotekere oplever, at det er vanskeligt at rekruttere farmako-
nomer – og at det er blevet sværere de seneste år. For op mod 
halvdelen af apotekerne er problemet så stort, at de, som Pe-
ter Merrild, står med ledige farmakonomstillinger, som de ikke 
kan besætte. Samlet set var der, hvad der svarede til 140 ledige 
fuldtidsfarmakonomstillinger, da undersøgelsen blev gennem-
ført ved årsskiftet.  

Intet tyder på, at problemet er blevet mindre i årets første 
måneder. Det samlede antal farmakonomtimer på apotekerne 
i februar i år er faldet med 20.000 sammenlignet med samme 
måned sidste år. Det betyder, at antallet af fuldtidsansatte far-
makonomer er faldet med 129 på et år.

For Peter Merrild betyder det, at alt, hvad der hedder udvik-
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ling lige nu, er lagt på is. Det gælder blandt andet en investe-
ring i videokonferenceudstyr og en ny budbil til apoteket.

”Der er simpelthen ikke tid til det lige nu. Vi betjener vores 
kunder. Det er det. Men det er selvfølgelig ikke holdbart i det 
lange løb,” siger Peter Merrild.    

Region Syddanmark, hvor Peter Merrild driver apoteker, sy-
nes at være særligt hårdt ramt af rekrutteringsvanskeligheder. 
Apotekerforeningens opgørelser viser, at hvor halvdelen af 
apotekerne samlet set har ubesatte farmakonomstillinger, er 
de to ud af tre i Danmarks sydvestlige region. 

Vild tid
Over hele landet er problemet dog nærværende. Også hos 
Sam Salah, der driver bevillingerne Kongelig Hof Apotek og 
Christianshavns Apotek samt filialer på Islands Brygge, i Fields 
og på Fisketorvet. 

Han har pt. to ledige farmakonomstillinger og bruger som 
sin kollega i Sydjylland de fleste af sine arbejdstimer i skran-
ken. Sådan har det været det meste af tiden, siden han for et 
par år siden overtog Kongelig Hof Apotek og derefter Christi-
anshavns Apotek.

”Det har været en vild tid med corona, sygdom og ekstraor-
dinært mange barsler blandt medarbejderne. Jeg arbejder ofte 
mandag til søndag. Det er jeg indforstået med i perioder, men 

det er klart, at det ikke holder i længden. Jeg har også en fami-
lie at tage hensyn til,” siger han.

Han har et personale, der, som han siger, ”virkelig har løftet i 
flok”. Men det kan, ifølge Sam Salah, ikke blive ved.

”Jeg vil gerne undgå at kalde folk på arbejde, når de har fri, 
men det har jeg været nødt til ind i mellem. At det er bela-
stende, kan man jo se i VIVE-rapporten (undersøgelse af ar-
bejdsmiljøet for farmakonomer på apotek, red.), og det forstår 
jeg godt. Men vi er nødt til at kunne betjene kunderne. Vi skal 
være bemandet, så vi kan give en ordentlig rådgivning i skran-
ken,” siger Sam Salah.

Ansøgernes marked
Han har flere gange slået ledige farmakonomstillinger op for-
gæves. 

”Tidligere fik jeg 4-5 ansøgninger på et opslag. Nu er jeg hel-
dig, hvis jeg får 1 eller 2,” siger han. 

Den erfaring deler Sam Salah med mange af sine apoteker-
kollegaer. Over halvdelen af dem, som havde slået en ledig 
stilling op det sidste år, fik, ifølge Apotekerforeningens under-
søgelse, mellem 0 og 2 ansøgninger. Endnu værre ser det ud, 
når man ser på antallet af kvalificerede ansøgere. Her fik 85 % 
af apotekerne mellem 0 og 2 kvalificerede ansøgninger til en 
ledig stilling. 

I GANG. På de gode dage når Peter Merrild at få tjekket mails, når der opstår et ledigt øjeblik i løbet af dagen. Det sker fra hans 
alternative kontor, som egentlig bare er et bord lige ved skranken. Ofte når han det først, efter at han er kommet hjem om aftenen.
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 > Situationen betyder, ifølge Sam Salah, at det er ansøgernes 
marked. 

”Mange ansøgere stiller meget høje krav til blandt andet til-
læg. Det har betydet, at jeg har måttet sige nej til nogen. Jeg er 
nødt til at kunne forsvare det over for de andre medarbejdere,” 
siger Sam Salah.

Den samme oplevelse har hans kollega i det sydjyske, Peter 
Merrild. Han ser sig nødsaget til at gå langt for at imødekomme 
ansøgernes ønsker og behov – også i forhold til arbejdstider. 
Desuden har han flere flexjobbere ansat. 

”Jeg har flere medarbejdere, der har nogle udfordringer i de-
res arbejdsliv, men de kan fungere. Det stiller store krav til ske-
malæggerne. Og der må dagligt kigges dybt i skemaerne for at 
få tingene til at hænge sammen,” siger Peter Merrild.

Murren i krogene
Hans apoteker er rummelige arbejdspladser, men det er en ba-
lance, understreger han.

”Man bliver en del af et hold hos os. Man skal bidrage. Ellers 
opstår der murren i krogene,” siger Peter Merrild.

Han lægger vægt på at stå i spidsen for en god arbejdsplads, 
og han er opmærksom på, at der skal værnes om ”vi-følelsen” 

Tidligere fik jeg 45  
ansøgninger på et op
slag. Nu er jeg heldig, 
hvis jeg får 1 eller 2

Sam Salah, apoteker, 
København Kongelig Hof Apotek og 
Christianshavns Apotek

på apoteket. Det indebærer blandt andet fuld rotation, selv om 
hans bevillinger ligger 25 km. fra hinanden, og at farmaceuter-
ne tager deres del af tørnen.

Et par gange har han haft fat i CRECEA, hvis der var proble-
mer blandt medarbejderne.

”CRECEA har hjulpet os af flere omgange. Jeg ved ikke, hvad 
vi havde gjort uden,” siger Peter Merrild.

SOCIAL KAPITAL. 
Det skal være sjovt at 
gå på arbejde, og der 
skal passes på fælles-
skabet på apoteket. 
Selv om der er travlt.

T E M A
FA R M A K O N O M M A N G E L
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 Den sociale kapital
Han arbejder sammen med medarbejderne hårdt på at værne 
om det gode arbejdsmiljø. Apotekets sociale kapital, som han 
kalder det. For nylig har de etableret en personaleforening, 
som medarbejderne står for. De har snart det første sociale ar-
rangement i kalenderen. 

”Det bliver fedt. Især oven på corona, hvor mulighederne har 
været begrænset. Det sociale og vores stærke fællesskab er 
det, der bærer os i gennem,” siger han.

Peter Merrild håber i det hele taget på bedre tider. En opti-
misme, der ikke er grebet ud af luften. Han har indtil videre 
indgået aftale med to kommende farmakonomstuderende og 
har ikke opgivet håbet om yderligere to. Endelig har han netop 
ansat en erfaren farmakonom, som det er lykkedes at rekrut-
tere uden for sektoren. Det handler om at gøre sig umage, når 
man laver jobopslag, har han erfaret.

”Jeg får ikke nogen ansøgninger, hvis jeg bare skriver ’kom og 
arbejd her. Vi har nogle kunder, der skal betjenes’. I vores jobo-
pslag står der, hvad vi er for et apotek, og hvilke værdier vi har. 
Man bliver en del af et stærkt fællesskab her. Det er vigtigt at 
fortælle det i opslaget,” siger Peter Merrild. 

UNDERSØGELSE

Apotekernes behov 
for farmakonomer 

Om undersøgelsen

Apotekerforeningen gennemførte ved 
årsskiftet en undersøgelse blandt foreningens 
medlemmer. Formålet var at afdække apote-
kernes muligheder for at rekruttere og fastholde 
farmakonomer og farmaceuter.

161 apotekere besvarede undersøgelsen. Det 
svarer til 85 % af landets apotekere.

Undersøgelsen danner grundlag for forenin-
gens indsats for at sikre apotekernes rekrutte-
ringsgrundlag på kort og lang sigt.

Resultater

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

Halvdelen af apotekerne har vanskeligt ved at 
rekruttere farmakonomer. 

Det er blevet sværere at rekruttere nu end tidli-
gere. Det oplever 70 % af apotekerne.

Mange har ubesatte stillinger. Halvdelen har 
således en eller flere ledige farmakonomstillin-
ger.

Apotekerne får generelt meget få ansøgninger 
til ledige stillinger. Over halvdelen får mellem 0 
og 2 ansøgninger pr. opslået farmakonomstil-
ling.

Udfordringerne er landsdækkende, men Region 
Syddanmark synes at være særligt hårdt ramt. 
Her angiver to ud af tre apotekere at have 
ubesatte stillinger.

Hver fjerde af de farmakonomer, der er fratrådt 
en stilling på et apotek det sidste år, har forladt 
sektoren til fordel for et arbejde i regionen – 
typisk på sygehusapotek eller på en sygehus-
afdeling.

TOM STOL. 
Peter Merrild 
har et kontor på 
apoteket. Han 
er der stort set 
aldrig. Han har 
ikke tid.


