
 

 

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral Interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark. 

Landdistrikternes Fællesråd har 55 medlemskommuner, der til sammen repræsenterer 2,8 millioner indbyggere. 

Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer, lokale aktionsgrupper, landdistriktsråd samt et større antal landsbyer. 

 

Til Sundheds- og Ældreministeriet 
 

 

 

 

 

Apoteker i landdistrikterne 

 

Kære sundheds – og ældreminister  

 

Landdistrikternes Fællesråd påskønner nuværende og tidligere regeringers 

fokus på at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, bl.a. ved at sikre, at der 

fortsat kan være apoteker i landdistrikterne. Udviklingen er gået din rigtige vej, 

og i dag er der flere apoteker end før 2015, hvor den daværende regering 

ændrede Apotekerloven.  

 

Landdistrikternes Fællesråd har desværre nu fået informationer om, at 

udviklingen i sektoren går den forkerte vej – de små apoteker og apoteksfilialer 

i landdistrikterne er truet af lukning, fordi avancen på medicin falder. Vi har 

noteret os, at avancen på medicin sættes ned på alle apoteker, når nogle 

apoteker sælger mere end forventet. Vi har ligeledes noteret os, at det samme 

gør sig gældende, når apoteker sælger andre varer i deres sortiment. Mens 

apoteker i større byer og på strøggader har gode muligheder for at sælge 

forholdsvis dyre cremer mv., er salget i landdistrikterne af den slags varer 

relativt mindre. Derfor er det apoteker og dermed borgere i landdistrikterne, 

der rammes hårdest som følge af denne regulering.  

 

Vi har forespurgt Danmarks Apotekerforening, som har præsenteret os for tal, 

der viser, at omkring 30 landapoteker vil være lukningstruede i 2025, hvis der 

ikke findes en holdbar økonomisk model. 

 

Vi har allerede set, at apotekere har trukket sig tilbage før tid, fordi de ikke 

kunne opretholde udgifterne til aflønning. Det er bl.a. sket i Løgstør. Her er 

apoteket blevet omdannet til filial, som et andet apotek er blevet pålagt at drive 

videre. Det er ikke en langsigtet og holdbar løsning, at apotekere fra Aalborg 

skal drive alle apoteker i oplandet, kun med ansatte farmakonomer. Dette er 

allerede sket flere steder i landet.  

 

På Fyn har et landapotek ligeledes kastet håndklædet i ringen i forhold til 

udbringning til plejehjem og medicinudleveringssteder i lokalområdet, fordi det 

ikke kunne hænge sammen økonomisk. Det rammer de allermindste byer og 

de svageste borgere i landdistrikterne hårdest.  

 

Omfordeling mellem by og land er en løsning, som allerede eksisterer. Dette 

har apotekerne selv foreslået at skrue op for. Men avancen er blevet så lav (5 
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kroner netto per pakning) at apotekerne mener, det vil være helt urealistisk at 

løse landapotekernes udfordringer kun med dette redskab.  

 

Landdistrikternes Fællesråd finder udviklingen meget bekymrende. Det er helt 

afgørende, at borgere har lige adgang til sundhed i hele landet, hvis vi fortsat 

skal sikre vækst og udvikling i landdistrikterne, og nærhed til et apotek samt 

rådgivning om medicin anses for værende en kerneværdi for et lokalsamfund.  

 

Apotekerne er en del af både sundhedsvæsenet og erhvervslivet lokalt, og 

Landdistrikternes Fællesråd håber, at regeringen vil sikre rammevilkår, der 

fastholder en god apoteksdækning i hele landet.  

 

 

Med venlig hilsen 

Landdistrikternes Fællesråd 

 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 
 
 
 


