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Analyse

Danskerne ønsker apoteker ejet af farmaceuter
To ud af tre danskere mener ikke, at kapitalfonde skal have lov til at eje og drive apotek
i Danmark. Samtidig mener 8 ud af 10 danskere, at det – ligesom i dag – også fremover
kun bør være farmaceuter, der må eje et apotek. Det fremgår af en ny meningsmåling
foretaget af analyseinstituttet MEGAFON for Danmarks Apotekerforening.
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To tredjedele siger nej til kapitalfondsejede apoteker
Der er et markant flertal på to tredjedele af befolkningen, der siger nej til kapitalfonde som
apoteksejere. 67 procent af danskerne er uenige eller overvejende uenige i, at det bør være
tilladt for internationale kapitalfonde at drive apoteker. Omvendt er det kun 19 procent af
danskerne, der er enige eller overvejende enige i, at kapitalfonde bør have lov til at drive
apotek i Danmark. 14 procent har ikke taget stilling og svarer ved ikke.
Det bør være tilladt for internationale kapitalfonde at drive apoteker
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Kilde: MEGAFON, november 2012

Flertallet, der siger nej til kapitalfonde som apoteksejere, har været uændret højt over de tre
måneder, målingen har strakt sig over, fra september 2012 til november 2012. Flertallet er
signifikant på tværs af køn, alder, uddannelse, indkomst og region.

2 af 3
8 ud af 10 ønsker farmaceutejede apoteker
Der er et markant flertal i befolkningen på 8 ud af 10, der mener, at det fortsat kun bør være
farmaceuter, der må eje og drive apoteker. 79 procent er således enige eller overvejende
enige i, at det kun bør være en lægemiddeluddannet person (farmaceut), der må eje et apotek. Omvendt er kun 18 procent uenige eller overvejende uenige i kravet om farmaceutejerskab.

Bør kun farmaceuter kunne eje apotek?
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Også det markante flertal for farmaceutejerskab er signifikant for alle befolkningsgrupper
på tværs af køn, alder, uddannelse, indkomst og region.
Det bør kun være en lægemiddeluddannet
person (farmaceut), der må eje et apotek
All interviews
Vægt: køn, alder, område og parti
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Kilde: MEGAFON, november 2012

Andelen af befolkningen, der ønsker, at det er en farmaceut, der personligt ejer og driver
apotekerne, ligger stabilt omkring 8 ud af 10 danskere. Således har tidligere MEGAFONmålinger vist, at der i 2011 var 77 procent og i januar 2012 78 procent, der var enige eller
overvejende enige i, at det kun bør være farmaceuter, der må eje et apotek.
Baggrund om apoteksejerskab i Europa
12 lande i Europa med tilsammen 60 procent af EU's befolkning har valgt at stille krav om,
at kun farmaceuter må eje og drive apoteker. Baggrunden er hensynet til en uvildig sundhedsfaglig rådgivning med fokus på patientsikkerhed og sammenhæng i sundhedssektoren.
EU-domstolen har i to domme, afsagt i maj 2009, slået fast, at ingen andre reguleringer på
samme måde som kravet om farmaceutejerskab kan sikre en uafhængig, uvildig sundhedsfaglig rådgivning. Heller ikke krav om ansættelse af en driftsansvarlig farmaceut. Det er
ifølge dommene nemlig ejeren, der i sidste ende sætter standarden for de ansattes adfærd i
det daglige. Hvis ikke ejeren er en sundhedsprofessionel person, vil rene driftsøkonomiske
bundlinjehensyn, kunne overskygge hensynet til sundhedsfaglig kvalitet og sikkerhed samt
hensynet til uafhængig, uvildig rådgivning.
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I flere lande, hvor ejerskabet til apoteker er liberaliseret, har det ført til koncentration i form
af få store dominerende apotekskæder, som ofte er ejet af internationale kapitalinteresser,
herunder kapitalfonde.
Fakta om målingen
MEGAFON har over tre måneder fra september til november 2012 spurgt i alt 3.503 danskere over 18 år om, hvem der skal have lov til at eje og drive apoteker i Danmark. Spørgsmålenes præcise formulering fremgår af tabellerne ovenfor, og respondenterne har ikke været
præsenteret for nogen form for indledende forklaringer. Målingen er gennemført som en
kombineret internet- og telefonundersøgelse og er vægtet efter køn, alder, geografi og politisk parti for at sikre repræsentativiteten. På grund af den store stikprøve og målingen over
tid, giver undersøgelsen et meget sikkert bud på danskernes holdning til de anførte spørgsmål om, hvem der skal have lov til at eje og drive apoteker fremover.

