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Vedr.:  Høringssvar ang. udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven 

(modernisering af apotekerloven).  
 

 
Sundhedsministeren sendte den 11. juli 2014 et lovforslag om ændring af apotekerloven i høring. 
Landdistrikternes Fællesråd er ikke på høringslisten, men som den overordnede landdistriktsorganisation 
her i landet, vælger vi alligevel at afgive et høringssvar, da forslaget kan få alvorlige konsekvenser for 
borgerne i landdistrikter og yderområder.  

Indledende bemærkninger 

Borgerne i landdistrikter og yderområder bør have rimelig adgang til basale sundhedsfremmende funktioner. 
Der skal i lokalområdet fx være mulighed for behandling hos en læge. God adgang til medicin og rådgivning 
er også meget vigtigt for borgerne i et lokalområde.   

Vi er ikke eksperter i apoteksregulering. Vi ved dog, at der er opbygget et system, hvor apoteker med stor 
omsætning er med til at betale for, at der kan være apoteker i landområder med mindre omsætning. Det er 
et rigtigt godt princip, som er med til at sikre, at borgerne i landdistrikter og yderområder har en rimelig 
adgang til lægemidler og rådgivning. I Landdistrikternes Fællesråd frygter vi, at lovforslaget markant 
forringer betingelserne for apoteker og afdelinger i lokalområder i landdistrikter og yderområder. Det vil føre 
til lukninger af apoteksfilialer. Landdistrikternes Fællesråd frygter, at borgerne i landdistrikter og især i 
yderområder, i mindre bysamfund, kommer til at lide under, at lokale apoteksfilialer lukker, så der kan 
oprettes flere apoteker i de større byer. Det er vores holdning, at en modernisering ikke må føre til, at 
befolkningen i landdistrikter skal have forringet en sundhedsfaglig service yderligere på så vigtigt et område. 
Vi har vanskeligt ved at se, hvilket fordelingsprincip der ligger til grund for den prioritering. 

De følgende afsnit uddyber vores synspunkter.  

Service og tilgængeligheden til medicin i landdistrikter og mindre byer bliver dårligere 

Forslaget risikerer at føre til, at servicen og tilgængeligheden i landdistrikter, yderområder og dermed 
småbyer bliver dårligere. Det skyldes flere ting.  
  
1.     Man kan nedlægge filialer.  
2.     Filialtilskud forsvinder. Det ser ud til at ramme mange filialer i landdistrikter og yderområder.  
3.     Apotekernes udligningsordning til gavn for landdistrikter og yderområder udhules. 
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Hvorfor er det et problem? 

Undersøgelser viser, at en større andel af borgerne i landdistrikter og yderområder bruger mere medicin 
end i resten af landet. Det stiller krav til, at borgerne kan få god medicinrådgivning. Når en større andel af  
borgerne i landdistrikter og yderområder bruger flere typer medicin samtidig, har både lægen og apoteket en 
vigtig rolle for at undgå, at borgerne laver fejlmedicinering. Derfor er det vigtigt, at folk har adgang til 
uddannet personale. Så er det også vigtigt, at det er fuldskala apoteker, som har hele varelageret.  
Et lokalt apotek eller en apoteksfilial i et landdistrikt eller yderområde er meget vigtigt for lokalbefolkningen, 
herunder især ældre og svage borgere som ikke kan transportere sig selv over lange afstande til en større 
by og som rammes af dårligere dækning med kollektiv transport i landdistrikter og yderområder. 
E-handel er selvfølgelig en mulighed for en del borgere, men befolkningen i landdistrikter og yderområder 
har en overrepræsentation af ældre og svage borgere som af flere årsager ikke kan bruge internettet, så 
derfor kan borgerne i landdistrikter og yderområder ikke bare nøjes med E-handel.  
  
Hvis apoteksfilialer lukker, vil der ske det samme, som når andre centrale funktioner lukker. Det påvirker det 
samlede helhedsindtryk af et lokalområde negativt, og dermed potentielle tilflytteres lyst til at bo i et område. 
I forvejen kæmper mange lokalsamfund med fraflytning grundet mange andre forhold og serviceudbud, som 
forringes i lokalsamfundene i landdistrikter og yderområder. Den tryghed, som fx et apotek eller apoteksfilial 
kan give ældre og svage borgere, vil alt andet lige trække i retning af et lavere oplevet tryghedsniveau hvis 
det lukker!  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
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