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53 nye apoteker i 2015 giver øget konkurrence og
bedre tilgængelighed til medicin og rådgivning
Med moderniseringen af apotekerloven fra 1. juli 2015 kan apotekerne mere frit oprette nye filialer. Denne længe efterspurgte fleksibilitet har apotekerne frem til 1.
september 2015 allerede benyttet til at oprette 29 nye apoteksfilialer. Inden årets
udgang vil der være oprettet mindst 53 nye filialer. Godt to tredjedele af de nye filialer er opgraderinger af tidligere apoteksudsalg, så de nu kan ekspedere recepter med
det samme. Flere byer, der ikke havde et apotek før, får nu sit eget apotek. I andre
byer øges konkurrencen som følge af flere apoteksenheder. På bare et halvt år vil
borgerne have fået mindst 17 procent flere steder, hvor de kan indløse deres recept
og med det samme få medicin og sundhedsfaglig rådgivning af sundhedsprofessionelle.
Bedre tilgængelighed og mere konkurrence
Med den nye apotekerlov kan apotekere nu frit etablere apoteksudsalg og op til 7
apoteksfilialer inden for en radius af 75 km fra apoteket. Samtidig kan apotekerne
frit flytte apoteket inden for postdistriktet. Filialer og apoteksudsalg kan også frit
nedlægges, medmindre Sundhedsstyrelsen påbyder, at enheden skal opretholdes, og
giver tilskud til det. Håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder kan fortsat frit oprettes, flyttes og nedlægges i hele landet.
Den friere adgang til etablering øger konkurrencen og giver flere apoteksenheder.
Per 9. september 2015 er der således allerede åbnet eller planlagt mindst 53 nye
apoteksfilialer landet over. De fleste nye filialer ligger i eller tæt på større byer eller
byområder. Men der er også flere mindre byer, der som noget nyt har fået en apoteksfilial, hvor recepter kan ekspederes med det samme. De officielt kendte nye filialer er vist på kortene på side 2 og 3 nedenfor. På kortet på side 5 kan placeringen af
de nye filialer ses i forhold til alle de eksisterende apoteksenheder landet over.
Hurtig etablering af de nye filialer
Allerede den første dag med den nye lov åbnede 13 nye apoteksfilialer. Frem til 1.
september 2915 er der åbnet yderligere 16 nye apoteksfilialer. Dermed er der i dag i
alt 29 flere apoteksfilialer, end der var den 30. juni 2015.
Endelig er der en række nye filialer på vej. Nogle apotekere har endnu ikke meldt offentligt ud om deres planer og placering af hensyn til konkurrencen. De er derfor ikke vist på kortene. Samlet har Apotekerforeningen pt. kendskab til yderligere 16 officielt kendte - og yderligere 8 fortrolige – forventede nye filialer resten af året.
Med de nu kendte oplysninger forventes der dermed ved årets udgang at være oprettet mindst 53 ekstra receptekspederende enheder – svarende til en stigning på en
sjettedel (17 procent) – siden den nye apotekerlov trådte i kraft 1. juli 2015.
I nedenstående kort vises placeringen af de 45 nye, officielt kendte filialer frem til ultimo 2015 opdelt efter, om de allerede er etableret (pr. 9. september 2015), eller om
de er planlagt etableret i resten af 2015.
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45 nye apoteksfilialer er åbnet eller officielt planlagt i andet halvår 2015
29 filialer er oprettet til og med 9/9 2015. 16 filialer er officielt planlagt frem til ultimo 2015. 8 nye planlagte filialer vises ikke på kortet, da de endnu er fortrolige.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, apotekerne og pressen frem til 9. september 2015.

Opgradering af apoteksudsalg og helt nye filialer
Mere end to ud af tre nye filialer er opgraderinger af tidligere apoteksudsalg. Her
kunne borgerne tidligere indlevere deres recept. Men de måtte komme igen senere
for at hente medicinen, fordi den først skulle ekspederes inde på moderapoteket. Ved
omdannelse til en filial kan borgeren få medicinen udleveret med det samme og få
samme sundhedsfaglige rådgivning og service som på moderapoteket. De øvrige filialer er helt nyoprettede filialer i nye lokaler eller ændring af et apoteksejet håndkøbsudsalg til en apoteksfilial med receptekspedition. I nedenstående kort vises placeringen af de 45 nye, officielt kendte filialer frem til ultimo 2015 opdelt efter, om
der er tale om opgradering af et apoteksudsalg eller oprettelse af en ny filial.
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32 apoteksudsalg opgraderes og 13 nye filialer oprettes frem til ultimo 2015
Kortet viser de 45 officielt kendte nye filialer, men ikke de 8, der endnu er fortrolige.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, apotekerne og pressen frem til 9. september 2015.

Op til 47 kilometer fra moderapotek til ny filial
De fleste nye apoteksfilialer etableres i samme by som moderapoteket inden for en
afstand af 0-5 km fra moderapoteket. Her er oftest både tale om øget konkurrence
om kunderne blandt flere lokale apoteker og om øget service for borgerne i form af
et mere fintmasket net af apoteker med receptekspedition.
Kun 17 ud af de nye 53 nye apoteksfilialer ligger mere end 5 km fra eget apotek.
Den mindste afstand er 200 meter, og den største, kendte afstand fra moderapoteket til en ny filial er ca. 47 kilometer fra Nykøbing Falster Svane Apotek til en ny
planlagt apoteksfilial i Nakskov, hvor der dermed bliver to konkurrerende apoteker.
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13 nye filialer har mere end 5 kilometer i køreafstand til den nærmeste anden receptekspederende enhed. De ligger typisk alene i en mindre by uden et apotek i forvejen. Tre af disse nye filialer ligger mere end 10 km i køreafstand fra den nærmeste
anden receptekspederende enhed. Da de er frivilligt oprettede, kan de dog næppe
vente at opnå filialtilskud, trods afstanden.
Op til 5 receptekspederende enheder ejet af samme apoteker
De 53 nye filialer oprettes af 45 apotekere. De fleste opretter blot én ekstra enhed.
Fire apotekere opretter 2 enheder, og to apotekere opretter 3 enheder. Langt størstedelen af de nye filialer bliver apotekerens anden receptekspederende enhed. Det
største antal receptekspederende enheder ejet af én apoteker bliver pt. 5 enheder,
når Hørsholm Apotek den 1. oktober 2015 har opgraderet sine 3 apoteksudsalg. Tre
apotekere når med de nye filialer op på 4 enheder, mens 13 nye apotekere kommer
op på i alt 3 receptekspederende enheder. Før 1. juli 2015 var der i alt seks apotekere, der ejede 3 receptekspederende enheder, hvilket var det højeste antal.
17 procent flere apoteker, der kan ekspedere recepter med det samme
Op til 1. juli 2015 var der i alt 312 receptekspederende apoteksenheder. De var fordelt på 220 moderapoteker, 16 supplerende apoteksbevillinger og 76 apoteksfilialer.
Hertil kom 117 apoteksudsalg.
Frem til 9. september 2015 er der i alt kommet 29 ekstra receptekspederende apoteksenheder, hvoraf de 22 er opgraderet fra apoteksudsalg og 7 er helt nye filialer.
Apotekerforeningen har derudover kendskab til, at der frem til udgangen af 2015 er
planer om at etablere yderligere mindst 24 receptekspederende enheder – 15 opgraderinger af udsalg og 9 helt nye filialer. Tilsammen forventes det første halvår med
den nye apotekerlov således at øge antallet af receptekspederende enheder med
mindst 53, svarende til en forøgelse på 17 procent.
Udvikling i antallet af receptekspederende enheder i andet halvår 2015
Før 1/7
2015

Ændring

09-09-2015

Kendt
ændring

Moderapoteker
220
220
Supplerende enheder*
16
16
Filialer
76
29
105
Receptekspederende
341
enheder i alt
312
29
Apoteksudsalg
117
-22
95
*) Aalestrup ændres ved struktursag fra supplerende enhed til filial.

-1
25
24
-15

Ultimo
2015
(min.)

Samlet
ændring

220
15
130
365
80

-1
54
53
-37

Supplerende enheder kan omdannes til filialer – når bevillingen opgives
Tilskuddet til alle supplerende enheder bortfalder gradvist fra 2017 – også selv om
de ligger mere end 10 kilometer fra nærmeste andet apotek, og selv om de er nødvendige for den lokale lægemiddelforsyning. Men siden lovforslaget blev fremsat i
oktober 2014 har Sundhedsstyrelsen allerede i to tilfælde - Otterup og Aalestrup –
vurderet, at en supplerende enhed skulle omdannes til en filial med mulighed for at
bevare tilskuddet, når apotekeren opgiver bevillingen. Derudover er der i juni 2015
indledt struktursag om den supplerende enhed Skjern Apotek i forbindelse med opgivelse af bevillingen. Apotekere, der ikke opgiver bevillingen, har imidlertid ikke fået
samme adgang til at omdanne den supplerende enhed til en filial med mulighed for
at bevare sit enhedstilskud.
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Apoteker, udleveringssteder og nye filialer i Danmark 2015
Placeringen af 45 nye officielle filialer i 2015 og landets øvrige apoteksenheder.

• Receptekspederende apoteksenheder 2014

Øvrige udleveringssteder for medicin
Nye apoteksfilialer i andet halvår 2015
Kilde: Danmarks Apotekerforening, officielle oplysninger per 9. september 2015.
•

Ovenstående kort viser placeringen af de 45 pt. officielt kendte, etablerede eller
planlagte nye filialer i andet halvår 2015 set i forhold til landets øvrige 312 receptekspederende apoteksenheder og knap 1.000 øvrige udleveringssteder for medicin
(apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder).
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Fakta om modernisering af apoteksreguleringen
Efter 10 års politisk debat blev en modernisering af apoteksreguleringen vedtaget
med et bredt flertal i Folketinget den 28. april 2015. En ny apotekerlov trådte i kraft
1. juli 2015. Loven fastlægger ifølge Sundhedsudvalgets betænkning vilkårene for
apotekssektoren som en del af det samlede sundhedsvæsen mange år frem i tiden.
Sektoren moderniseres for at øge tilgængeligheden til lægemidler til lave priser, men
med fortsat fokus på sikkerhed og faglighed i udleveringen og rådgivningen. Der bliver friere adgang til at oprette nye apoteksenheder.
Apotekerne forbliver en del af sundhedssektoren
Politikerne har lagt vægt på, at apotekerne skal være en del af sundhedssektoren og
ikke af detailhandlen. Kun farmaceuter kan eje apoteker, og Sundhedsstyrelsen regulerer, hvem der får bevilling til at drive apotek og hvor. Priserne fastlægges fortsat
i fri konkurrence mellem leverandørerne ved 14-dages licitationer og med en lav, reguleret apoteksavance. Lægemidler skal fortsat koste det samme på alle apoteker i
hele landet, og en kollektiv udligningsordning skal også fremover sikre apoteker i
yderområder.
Besparelser kan ramme yderområder
Selvom udligningsordningen bevares, beskæres tilskuddene til de mindre apoteker i
yderområder. Samtidig aftrappes tilskuddene fra 2017 til 2022 til alle supplerende
apoteksenheder. Det samme gælder for apoteksfilialer med under 10 kilometer til
nærmeste andet apotek – medmindre trafikale forhold mv. kan begrunde, at filialen
bør opretholdes. I alt ventes cirka 45 supplerende apoteksenheder og filialapoteker
at miste tilskud. Omkring 15 af disse ligger i yderområder. Samtidig ventes omkring
en tredjedel af landets omkring 90 apoteksudsalg at miste tilskud, fordi de har under
5 kilometer til et apotek.
Vagtordningen for apoteker omlægges
Vagtordningen ændres, så 50 byer med vagtapoteker med alt fra døgnvagt til tilkaldevagt fra 2017 erstattes af op til 34 byer med vagtapoteker med åbent klokken 624. Samtidig skal vagtlægen også kunne udlevere den mest akutte medicin til opstart af behandling eller ordinere udbringning af medicinen fra vagtapoteket. Besparelserne på vagt, udligning og tilskud til apoteksenheder skærer gradvist 58 millioner
kroner af apotekssektorens samlede årlige avance. Det bidrager til lavere medicinpriser og lavere offentlige udgifter til medicintilskud. Omvendt risikerer besparelserne
at svække apoteksdækningen i yderområder.
Læs mere i Nyhedsbrev af 24. juni 2015 om moderniseringen af apotekerloven
Se listen over alle de 45 nye, officielt kendte filialer på næste side.
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45 nye officielt kendte filialer, der er oprettet eller planlagt i andet halvår 2015

Startdato
(forventet) Moderapotek
01-07-2015 Kolding Løve Apotek
01-07-2015 Fredericia Løve Apotek
01-07-2015 Horsens Søndergades Apotek
01-07-2015 Herning Løve Apotek
01-07-2015 Grindsted Apotek
01-07-2015 Nørresundby Apotek
01-07-2015 Nørresundby Apotek
01-07-2015 Tommerup Apotek
01-07-2015 Roskilde Svane Apotek
01-07-2015 Herning Østergades Apotek
01-07-2015 Aalborg Vejgaard Apotek
01-07-2015 Århus Stjerne Apotek
01-07-2015 Helsingør Axeltorvs Apotek
20-07-2015 Christianshavns Apotek
01-08-2015 Nørrebro Apotek
03-08-2015 Herning Østergades Apotek
03-08-2015 Skovlunde Apotek
28-08-2015 Roskilde Svane Apotek
01-09-2015 Tårnby Apotek
01-09-2015 Helsingør Stengades Apotek
01-09-2015 Aalborg Reberbane Apotek
01-09-2015 Aalborg Aalborghus Apotek
01-09-2015 Aabybro Apotek
01-09-2015 Ringsted Apotek
01-09-2015 Helsinge Apotek
01-09-2015 Hørsholm Apotek
01-09-2015 Randers Jernbane Apotek
01-09-2015 Randers Løve Apotek
01-09-2015 Galten Apotek
21-09-2015 Amagerbro Apotek
21-09-2015 Hornslet Apotek
01-10-2015 Hørsholm Apotek
01-10-2015 Hørsholm Apotek
05-10-2015 Aabenraa Svane Apotek
26-10-2015 Ballerup Apotek
01-11-2015 Apoteket Rosen
01-11-2015 Aarhus City Vest Apotek
01-11-2015 Esbjerg Jerne Apotek
01-11-2015 Skanderborg Apotek
01-11-2015 Skanderborg Apotek
01-11-2015 Næstved Løve
02-11-2015 Århus Vejlby Apotek
01-12-2015 Nykøbing Falster Svane
dato uvis
Nykøbing F. Løve Apotek
dato uvis
Skanderborg Apotek
Kilde: Danmarks Apotekerforening, officielle

Apoteksudsalg
omdannet til filial
Kolding Løve Apotek - Storcenter
Løve Apoteket Vestcentret
Bankager Apotek

Ny filial oprettet

Tinghus Apoteket
Billund Apotek
Vodskov Apotek
Lindholm Apotek
Bellinge Apotek
Trekroner Apotek
Apoteket HerningCentret
Aalborg Ø Fyrkilden Apoteksfilial
Stjerneapoteket Storcenter Nord
Ålsgårde Apotek
Fields Apotek
Fisketorvet Apotek
Apoteket Porshøj
Islev Apotek
Apoteket RO's Torv
Gyldenrisparkens Apotek
Prøvestens Apotek
Hasseris Apotek
Aalborg Storcenter Apotek
Pandrup
Klosterparkens Apotek
Rådhusapoteket
Apoteket Egevangen
Apoteket Thors Bakke
Kristrup Løve Apotek
Harlev Apotek
Amager Strandpark
Løgten Apotek
Kongevejens Apotek
Rungsted Apotek
Rødekro Apotek
Apoteket i Ballerup Centret
CPH Lufthavn
Tilst
Hjerting Apotek
Hørning Apotek
Bloms Butikker
Næstved Storcenter
Veri Apotek
Nakskov
Østerbro i Lindholmcentret
Ry Apotek
oplysninger per 9. september 2015.

