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43 apoteksenheder truet af lukning
43 receptekspederende apoteksenheder vil være lukningstruede såfremt udligningsordningen afskaffes. Det viser en ny analyse, som Danmarks Apotekerforening har gennemført. De 43 lukningstruede apoteker har tilknyttet over 150 andre udleveringssteder for medicin i form af apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og
medicinudleveringssteder. I alt 200 udleveringssteder for receptmedicin er dermed
i fare for at lukke. Knap ½ mio. borgere har et af de berørte apoteker som det nærmeste apotek og vil dermed miste deres nærmeste apotek, hvis udligningsordningen
mellem apotekerne afskaffes.
Det økonomiske udligningssystem mellem apotekerne har stor betydning for den geografiske dækning og for tilgængeligheden til lægemidler og sundhedsfaglig rådgivning i
tyndt befolkede egne. Ordningen finansieres af sektoren selv, ved at store apoteker i dag
betaler et driftstilskud til små apoteker, der ligger mere end 5 kilometer fra nærmeste andet apotek. Tilskuddet til at opretholde apoteker i tyndt befolkede egne af landet er en del
af den apoteksavance, der er aftalt med myndighederne. Og den interne udligningsordning er omsætningsbaseret og tilskynder derfor den enkelte apoteker til fortsat fokus på
at optimere driften af det enkelte apotek. Udligningsordningen ligner dermed den udligningsordning, der i dag eksisterer mellem kommuner med store forskelle i skattegrundlag.
En afskaffelse af udligningsordningen vil i sagens natur berøre de apoteker, der mister
tilskud negativt, svarende til det beløb de hidtil har modtaget i tilskud. Det er derfor opgjort, hvilket driftsresultat de apoteker, der hidtil har modtaget udligningstilskud ville
have haft, hvis der ikke var en udligningsordning.
Apoteker (med tilhørende enheder) der har et driftsresultatet uden udligningstilskud på
mindre end 500.000 kr. i gennemsnit over 5 år (perioden 2007-2011) anses som værende
truet af lukning. Grunden til at denne grænse er valgt er, at den pågældende apoteker
med stor sandsynlighed ville kunne få ansættelse som farmaceut med en løn på dette niveau. Det forekommer derfor rimeligt at antage, at en selvstændig apoteker vil ønske en
løn på mindst dette niveau for at påtage sig det merarbejde og den økonomiske risiko, der
er forbundet med at være selvstændig erhvervsdrivende.
I analysen er der taget højde for, at en række apoteker i et givent år kan have et ringe
driftsresultat, uden at det er et udtryk for apotekets underliggende indtjeningsevne. Det
kan eksempelvis ske i forbindelse med overtagelse af apoteket, eller hvis der er foretaget
større ombygninger og/eller investeringer for grundlæggende at øge rentabiliteten af apoteket.
Opgjort på denne måde er det 33 apoteker og 9 apoteksfilialer og 1 supplerende enhed,
svarende til 43 receptekspederende apoteksenheder, som kan siges at være lukningstruede. Hertil kommer 9 apoteksudsalg, 119 håndkøbsudsalg og 29 medicinudleveringssteder,
der er tilknyttet de berørte apoteker. I alt 200 udleveringssteder for receptmedicin er dermed i fare for at lukke.
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Oversigt over typer af apoteksenheder, der er truet af lukning
Antal berørte enheder
Apotek
33
Supplerende enhed
1
Filial
9
Receptekspederende apoteksenheder
43
Apoteksudsalg
9
Håndkøbsudsalg
119
Medicinudleveringssteder
29
Udleveringssteder for receptmedicin i alt
200

Det er apoteker i alle dele af landet, som står til at blive berørt. Det er særligt apoteker i
Nord-, Midt og Sønderjylland, der er lukningstruede. Hertil er apoteker på Bornholm samt
apoteker i Vest- og Sydsjælland truet af lukning.
Foreningen har i 2011 fået gennemført en analyse af borgernes gennemsnitlige afstand
til apotek. Ud fra disse oplysninger er det muligt at bestemme, hvor mange borgere, der
har et af de berørte apoteker, som det nærmeste apotek. I alt 496.078 borgere har et af de
berørte apoteker, som det nærmeste apotek, og kan dermed potentielt blive berørt af en
afskaffelse af udligningsordningen mellem apotekerne.
Antal berørte borgere
Antal berørte borgere
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden (inkl. Bornholm)
Sjælland
I alt

87.793
116.817
113.650
35.755
142.063
496.078

Matas har tidligere fremført, at der i alle kommuner med lukningstruede apoteker var en
Matas, og at man derfor kunne afskaffe udligningsordningen og opretholde tilgængeligheden til medicin uændret, såfremt man lod Matas sælge medicin. Imidlertid viser det
sig, at 20 af de 43 lukningstruede apoteker ligger i byer, hvor der ikke er en Matas-butik.
Og for 17 af de lukningstruede apoteker er der 10 kilometer eller længere til nærmeste
Matas-butik. En afskaffelse af udligningsordningen og en lovliggørelse af salg af receptpligtig medicin i Matas vil derfor hverken opretholde eller øge tilgængeligheden til medicin for mange danskere.

