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Dato: 2. april 2014   

Notat 

Befolkningsundersøgelse om apoteker 

2. april 2014 

Danskernes syn på apotekerne 
En ny befolkningsundersøgelse gennemført i marts 2014 har kortlagt danskernes tilfredshed med 
ventetiden på danske apoteker, i hvilket omfang man har oplevet at de receptpligtige lægemidler 
var udsolgt samt om man er åben for at købe ind i et apotek indrettet inde i en eksisterende butik 
fx Matas eller et supermarked.  
 
Begrænset tilfredshed med ventetiderne 
Kun lidt over halvdelen af danskerne er tilfredse med ventetiden på apoteket, som vist i figuren 
nedenfor og 12 pct. er decideret utilfredse.  
 
Hvor tilfreds er du med ventetiden på apoteket? 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2014. n=1.116 

 
Et andet tegn på, at apotekerne ikke altid yder den service, kunderne forventer, er at hver femte 
engang imellem eller ofte har oplevet, at de ikke kunne få et receptpligtigt lægemiddel, fordi det 
var udsolgt eller ikke blot ført som standard, jf. figuren nedenfor. 
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Oplever du nogensinde, at du ikke kan få det receptpligtige lægemiddel, du skal 
bruge, fordi det er udsolgt eller ikke føres som standard? 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2014. n=1.116 

 
Åbenhed overfor apoteker i supermarkeder 
Det er i debatten omkring apotekermodernisering blevet foreslået at ophæve kravet om farma-
ceutejerskab, så andre kan få lov til at eje og drive et apotek. 
 
Danskerne er generelt åbne overfor at der blev indrettet apoteker i supermarkedet. Over hver 
tredje synes det kunne være en god idé, mens omkring hver fjerde opfatter det som en dårlig idé.  
 
Hvad synes du om muligheden for at købe ind i et apotek med et apoteksfagligt per-
sonale som i dag, hvor apoteket er indrettet inde i en eksisterende butik, fx en Ma-
tas eller et supermarked? 

 
 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2014. n=1.116 
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Fakta om analysen 
Data er indsamlet i marts 2014 af Norstat for Dansk Erhverv blandt et repræsentativt udsnit af 
den voksne danske befolkning. I alt er indsamlet 1.116 internetbaserede besvarelser. Må kun vide-
reformidles med tydelig kildehenvisning.  
 


