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MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke
liberalisering af apoteker
Et markant flertal på tre ud af fire danskere siger nej til en liberalisering af
apotekerne, så alle frit kan eje, åbne og lukke apoteker i Danmark. Omvendt
foretrækker kun 17 procent en liberalisering. Fire ud af fem er imod at lade Matas
og supermarkedskæder sælge receptpligtig medicin. Befolkningen bakker derimod
op om de grundlæggende elementer i den nuværende regulering. Næsten to
tredjedele af borgerne mener, at det kun bør være en farmaceut, der må eje og
drive apotek. Samtidig synes 84 procent, at man bør bevare udligningsordningen,
hvor apoteker i store byer bidrager til at sikre, at de små apoteker i tyndt
befolkede områder opretholdes. Det fremgår af en ny undersøgelse, som
MEGAFON har foretaget for Danmarks Apotekerforening i marts 2014.

Stort flertal for farmaceutejerskab af apoteker
I Danmark er det via lovgivning sikret, at kun uddannede farmaceuter må eje et apotek.
Det personlige farmaceutiske ejerskab er den regulering, der sikrer, at apotekerne er
uafhængige af økonomiske særinteresser, og at apoteket giver uvildig sundhedsfaglig
rådgivning. Samtidig afholder det kapitalfonde og andre multinationale selskaber med
primært fokus på kortsigtet indtjening fra at eje og drive apoteker. I dag er apotekerne i
kraft af deres lægemiddelfaglige kompetencer en fast forankret del af sundhedsvæsenet
og et vigtigt led i at sikre borgerne en god patientsikkerhed.
MEGAFON-undersøgelsen viser, at tre ud af fire af de adspurgte mener, at apotekerne
ikke bør liberaliseres, mens kun 17 procent foretrækker en liberalisering, så enhver frit
kan eje, åbne og lukke apoteker.

Liberalisering af apotekerne

Kilde: MEGAFON for Danmarks Apotekerforening, marts 2014.
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Et markant flertal på 62 procent af danskerne mener, at det fortsat kun bør være
farmaceuter, der må eje og drive apotek.

Det bør kun være en lægemiddeluddannet (farmaceut), der må eje et apotek

Kilde: MEGAFON for Danmarks Apotekerforening, marts 2014.

Det personlige farmaceutejerskab er et almindeligt lovgivningskrav i Europa, og cirka 60
procent af EU’s indbyggere lever i lande, hvor kun fagligt uddannede farmaceuter må eje
apoteker. Det inkluderer blandt andet landene Tyskland, Frankrig, Italien, Finland, Østrig
og Spanien. I alle de EU-lande, hvor der stilles krav om farmaceutejerskab, er der også
forbud mod, at apoteker etableres inde i andre butikker (såkaldte butik-i-butik-løsninger).
I Danmarks Apotekerforenings seneste nyhedsbrevsanalyse beskrives det, hvordan flere
lande er ved at rulle liberalisering af farmaceutejerskab tilbage 1.
EU-domstolen har med to domme afsagt i maj 2009 slået fast, at medlemslandenes
lovgivning, som fastsætter, at kun farmaceuter kan eje og drive apoteker, er velbegrundet
ud fra hensynet til uvildig rådgivning og kvalitet og sikkerheden af
medicindistributionen.
EU-domstolen har også fremhævet, at hensynet til apotekernes faglighed og økonomiske
uafhængighed ikke blot kan sikres ved at fastsætte et krav om, at apotekeren skal
ansætte en driftsansvarlig farmaceut. Det vil i alle tilfælde være ejeren med det
økonomiske og personalemæssige ansvar, som sætter standarden for de normer og
retningslinjer for opgavevaretagelsen, der skal være gældende på apoteket. Her kan
hensynet til bundlinjen komme til at overskygge hensynet til patienten og
sundhedsfagligheden.

Danskerne modstandere af liberalisering af farmaceutejerskab
Hvis man liberaliserer ejerskabsforholdene for apotekerne, vil en række nye aktører
rykke ind på markedet. I Sverige, England og en række andre lande har man set
kapitalfonde opkøbe apotekskæder, og ved liberaliseringer ser man også multinationale
apotekskæder rykke ind på de nationale markeder og bliver dominerende markedsaktører
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Apotekerforeningen: ”Forsker på OECD-konference sår tvivl om liberalisering af apoteker”, marts 2014
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I Danmark har Matas og supermarkedskæder bebudet, at de vil gøre receptmedicin til en
del af sortimentet på linje med skønhedsprodukter, tøj og dagligvarer. Det er danskerne
imod.
Ifølge MEGAFON er tre ud af fire borgere imod, at andre end de nuværende apoteker skal
kunne sælge receptpligtig medicin, mens kun hver femte er for.

Borgerne ønsker ikke, at andre end de nuværende apoteker sælger receptmedicin

Kilde: MEGAFON for Danmarks Apotekerforening, marts 2014.

Når man spørger danskerne specifikt, om de mener, at Matas og supermarkedskæder skal
kunne sælge receptmedicin, er opbakningen endnu lavere. Kun 16 procent mener, at det
bør være tilladt. 78 procent er imod. Modstanden imod Matas og supermarkedskæder er
større end modstanden imod, at internationale kapitalfonde skal tillades at drive
apoteker. To ud tre danskere er modstandere af, at kapitalfonde skal have lov til at drive
apotek. Opbakningen til henholdsvis kapitalfondsdrevne apoteker og Matas og
supermarkederne er på samme niveau, 16 procent.

Danskerne er trygge ved apoteket, men utrygge ved Matas og supermarkeder
I Danmark er det forbeholdt lægemiddelfagligt uddannede farmaceuter at eje et apotek.
Det er med til at sikre et stærkt fokus på den faglige rådgivning. Danskerne har en meget
stor tillid til fagligheden på apotekerne. Således har 96 procent tillid til, at det er sikkert
og trygt at få udleveret sin medicin på apotekerne.
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Danskernes tillid til salg af medicin på apoteket og i detailhandlen

Note: Afrunding kan medføre, at de viste tal ikke summer til 100 procent.
Kilde: MEGAFON for Danmarks Apotekerforening, marts 2014.

Modsat har danskerne ikke samme tillid til, at det er sikkert og trygt at få medicin
udleveret i detailhandlen, f.eks. i Matas og supermarkeder. Kun 40 procent af borgerne
har tillid til, at det er sikkert og trygt at få medicin udleveret i detailhandelsbutikker
(f.eks. Matas eller supermarkeder), og hver anden borger (48 %) finder det ikke sikkert og
trygt at få udleveret sin medicin i detailhandlen. Der er således ikke samme tillid til og
tryghed ved at få sin medicin udleveret i detailhandelen som på apoteket.

Apoteker i tyndt befolkede områder
Medicin er ikke en almindelig vare som eksempelvis tøj, elektronik og dagligvarer.
Mange menneskers basale helbred og livskvalitet afhænger af, at de har adgang til at få
deres medicin. Der findes i dag en udligningsordning internt mellem apotekerne.
Formålet med ordningen er at sikre, at der også er apoteker i de områder, hvor
kundegrundlaget er for lille til, at det ellers ville kunne betale sig at drive et apotek.
Ordningen finansieres af apotekerne selv. Apoteker med stor omsætning - typisk
apoteker i mellemstore og store byer - betaler et driftstilskud til små apoteker, der har en
lav omsætning og et lille kundegrundlag, og som ligger mere end 5 kilometer fra
nærmeste andet apotek.
Et markant flertal på 84 procent af danskerne mener, at man bør opretholde
udligningsordningen og dermed sikre det økonomiske grundlag for små apoteker i tyndt
befolkede områder i Danmark.

5 af 5

Udligningsordningen, hvor store apoteker i byerne betaler et tilskud til små
apoteker i tyndt befolkede områder, bør fortsætte.

Note: Afrunding kan medføre, at de viste tal ikke summer til 100 procent.
Kilde: MEGAFON for Danmarks Apotekerforening, marts 2014.

Analyser gennemført af Danmarks Apotekerforening på baggrund af de enkelte
apotekers regnskaber viser, at omkring 40 apoteker vil være lukningstruede, hvis
udligningsordningen afskaffes.

Fakta om MEGAFON-undersøgelsen:
I perioden fra 11. marts – 14. marts 2014 foretog analyseinstituttet MEGAFON en
borgerholdningsundersøgelse for Danmarks Apotekerforening. Undersøgelsen er
gennemført med et panel bestående af 85 procent internetbesvarelser og 15 procent
telefoninterview. I alt 1.007 personer på 18 år eller derover besvarede spørgsmålene.

