Apoteker og medicinudleveringssteder
Landdistrikternes Fællesråd har i det seneste år arbejdet på at sikre, at ændringer i
apotekerloven ikke skulle medføre, at apoteker lukker i de mindre byer. Der var politisk
lagt op til, at der kunne ske en liberalisering og ændrede krav til apoteker, som er en
proces, vores nordiske lande har været igennem.
Det har været vigtigt for Landdistrikternes Fællesråd at arbejde med nogle bestemte
kriterier:






Organisationen ønsker at sikre, at apoteker kan fastholde fuldt sortiment, så der ikke
skabes flere apoteker med dårligere servicemuligheder.
Et andet krav var at sikre fagpersonale med farmakologer og farmaceuter i ethvert
apotek.
Organisationen ønsker en sikring mod lukning af de mindste enheder, fx via en fortsat
intern udligningsordning mellem store apoteker i store byer med
udviklingsmuligheder og små apoteker, som er placeret i mindre byer med vigende
befolkning.
Det har været vigtigt at sikre, at der fortsat er filialer med fuldt sortiment og
fagpersonale de steder, hvor et selvstændigt apotek ikke kan eksistere, samt at sikre
det økonomiske grundlag for driften af disse afdelinger.

Landdistrikternes Fællesråd bidrog i processen i 2015 og gav vores mening til kende
overfor politikerne, bl.a. ved møder og med høringssvar. Desværre blev en række apoteksfilialer, i alt ca. 8-10 stk. i mindre byer på landet med stor afstand til nærmeste apotek,
med den kryptiske betegnelse ”supplerende enheder” ikke omfattet af en
udligningsordning og dermed risikerer de lukning. Der har ikke været lagt op til ændringer
i medicinudleveringssteder og håndkøbsudsalg, som vi kender det i dagligvarebutikker i
dag.
Vi må huske på, at et apotek har en vigtig betydning også i de lidt mindre byer, idet det er
et vigtigt sundhedsfagligt tilbud. Det er også en virksomhed med en række ansatte, heraf
mange med lang uddannelse. Det er en læreplads, hvor der uddannes farmakologer. Det er
en butik med stadig bredere varesortiment. Så det har ligget indenfor vores mission og
vision at agere på dette område.

