
Fra: Troels Ingemann [mailto:044ti@apoteket.dk]  
Sendt: 6. maj 2017 11:07 
Til: Abbas Razvi; Anne Ehrenreich; Annie Hagel; Bergur Løkke Rasmussen; Bodil Kornbek; Carsten Scheibye; 
Charlotte Fischer; Erik Christensen Lund; Erik Rostell Gregersen; Erik Sejersten; Finn Rudaizky; Flemming 
Pless; Hanne Andersen; Hans Toft; Henrik Thorup; Jens Mandrup; Karin Friis Bach; RR Karsten Skawbo-
Jensen (skawbo@frederiksberg.dk); Katrine Vendelbo Dencker; Leila Lindén; Lars Gaardhøj; Lene 
Kaspersen; Lise Müller; Marianne Frederik; Marianne Stendell; Martin Geertsen; Morten Dreyer; Niels Høiby; 
Ole Stark; Per Roswall; Per Seerup Knudsen; Per Tærsbøl; Pia Illum; Randi Mondorf; Regionsrådsformand; 
Susanne Due Kristensen; Susanne Langer; RR Torben Kjær (politik@torbenk.net); Tormod Olsen; Vagn 
Majland; Ozkan Kocak 
Cc: 'Mette Dolmer Thygesen'; Julie Mathiesen 
Emne: Ang. fordeling af vagtapoteker i regionen 

Til Regionsrådets medlemmer! 

Ang. fordeling af vagtapoteker i regionen 

Vedhæftede bilag: 
• Dette brev
• Oversigt over ansøgninger og tildelinger af vagt i Region Hovedstaden
• Fire Avisartikler fra Frederiksborg Amtsavis

(Nedenstående brev i vedhæftet i fuld længde som Wordfil) 

Brev til Regionsrådets medlemmer  

og ikke mindst til Forretningsudvalget,  
til behandling af punkt 10 på dagsordenen d. 9/5 2017 

Hillerød d. 5. maj 2017 

Fordelingen af vagtapotekerne i Region Hovedstaden 
Jeg henvender mig til jer angående den foreslåede fordeling af vagtapoteker i regionen. 
Der er flere områder i forslaget, som bør gennemtænkes igen. 

Der bør være en B-vagt i Hillerød 
Regionens Administration har indstillet Frederiksborg Apotek til en B-vagt.  
Regionens Sundhedsudvalg har ændret denne beslutning og foreslår, at Frederiksborg Apotek skal have en A-vagt. 

Der er tre primære begrundelser for, at der skal være en B-vagt og IKKE en A-vagt i Hillerød 
1. A-vagt i Hillerød er unødvendig
2. A-vagt i Hillerød er for dyr at drive, både for det offentlige og for apoteket
3. A-vagt vil være svær, grænsende til umulig at bemande med farmaceuter

Disse påstande vil jeg selvfølgelig gerne begrunde: 

Ad 1: A-vagt i Hillerød er unødvendig 
I tidrummet 8-21 har vi 98 % af døgnets omsætning, selv om det kun er ca. halvdelen af døgnets timer. 
Der er ikke meget at lave fra 21-24, og fra kl. 6-8 er der nærmest ingenting.  

Ad 2: A-vagt i Hillerød er for dyr at drive, både for det offentlige og for apoteket 
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A-vagt er beregnet til apoteker, der har en stor omsætning i vagttiden, så der også er noget indtjening. Derfor er 
tilskuddet til vagten heller ikke så stor i forhold til udgiften. I Hillerød er der ikke omsætning nok til at retfærdiggøre en 
A-vagt.  
Det er især i marginaltimerne 6-8 og 21-24, der er kostbare at bemande.  
For at drive en A-vagt skal der være en vis omsætning i de dyre timer, ellers er indtjeningen for lille. 
 
Ad 3: A-vagt vil være svær, grænsende til umulig at bemande med farmaceuter 
Det er især de tidlige morgentimer kl. 6-8, det vil give praktiske problemer at bemande.  
I dag har vi mange vagtfarmaceuter, som kun har nattevagt, og de har vagt til kl. 8. Hvis de går hjem kl. 24, skal vi selv 
bemande morgentimerne, og det er vi ikke nok til. Og det kan næppe lade sig gøre at ansætte nogen til disse timer.  
 
 
Frederiksborg Apotek søger en B-vagt med farmaceuter 
 
Mine begrundelser for at søge en B-vagt er følgende: 
 

1. Generelt er det nye vagtforslag selvfølgelig en forringelse af vagtdækningen, både i Hillerød og i 
Nordsjælland, da vi går fra en døgndækning til en vagt, hvor der ikke er døgndækning.  
Det kan vi ikke gøre noget ved; det er allerede besluttet i Folketinget. 

 
2. Spørgsmålet er, om Hillerød (og dermed Nordsjælland) skal have en A-vagt eller en B-vagt 

A-vagten er åbningstid alle dage i året kl. 6-24 
B-vagten er åbningstid hverdage 8-21, lørdage, søndage og helligdage i noget kortere tid 
 

3. Frederiksborg Apotek søger en B-vagt, med farmaceutbemanding 
Frederiksborg Apotek vil tilbyde holde åbent alle dage i året kl. 8-21, hvilket er en væsentlig forøgelse af 
weekenddækningen i forhold til det, der er et krav til B-vagten. Det vil også gøre det meget nemmere for både 
befolkningen og for lægerne at holde styr på, hvornår apoteket er åbent.  
Tilskuddet til en B-vagt kan bære disse udgifter, endda med farmaceutbemanding.  
Med denne B-vagt 8-21 hver dag har vi allerede ca. 98 % af omsætningen dækket.  

 
 
Mit forslag til Forretningsudvalget: 
 

Planområde Nationalt 
døgnapotek 

A-vagttjeneste 
(kl. 06-24) 

B-vagttjeneste 
(kl. 08-21) 

C-vagttjeneste 
(kl. 08-19) 

Nord   
Hillerød  
Frederiksborg Apotek  
 

Helsingør Axeltorvs 
Apotek 
Frederikssund Apotek 

Midt   Lyngby Svane 
Apotek  Fx Herlev Apotek 

Byen Steno Apotek 
(København V)    

Syd  
Glostrup Apotek 
Sønderbro Apotek 
 

  

Bornholm   Rønne Apotek  

I alt: 9 vagter 1 3 2 3 
 
Dertil kommer mindst 3 apoteker, som alligevel holder lige så længe åbent som en C-vagt (eller mere): 

• Rådhusapoteket, Helsinge,  
• Nørrebro Apotek, København N  



• Lufthavns Apotek, København S 
 
Se yderligere begrundelser i det vedhæftede dokument: 2017-05-06 Brev til Regionsrådets medlemmer 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Apoteker Troels Ingemann 
Frederiksborg Apotek 
Slotsgade 26, 3400 Hillerød 
Tlf: 48 26 56 00 

 
th@apoteket.dk 
mobil: 26 17 42 19 
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Brev til Regionsrådets medlemmer  

og ikke mindst til Forretningsudvalget,  
til behandling af punkt 10 på dagsordenen d. 9/5 2017 

Hillerød d. 5. maj 2017 

Fordelingen af vagtapotekerne i Region Hovedstaden 
Jeg henvender mig til jer angående den foreslåede fordeling af vagtapoteker i regionen. 
Der er flere områder i forslaget, som bør gennemtænkes igen. 

Der bør være en B-vagt i Hillerød 
Regionens Administration har indstillet Frederiksborg Apotek til en B-vagt.  
Regionens Sundhedsudvalg har ændret denne beslutning og foreslår, at Frederiksborg Apotek skal have en A-vagt. 

Der er tre primære begrundelser for, at der skal være en B-vagt og IKKE en A-vagt i Hillerød 
1. A-vagt i Hillerød er unødvendig
2. A-vagt i Hillerød er for dyr at drive, både for det offentlige og for apoteket
3. A-vagt vil være svær, grænsende til umulig at bemande med farmaceuter

Disse påstande vil jeg selvfølgelig gerne begrunde: 

Ad 1: A-vagt i Hillerød er unødvendig 
I tidrummet 8-21 har vi 98 % af døgnets omsætning, selv om det kun er ca. halvdelen af døgnets timer. 
Der er ikke meget at lave fra 21-24, og fra kl. 6-8 er der nærmest ingenting.  

Ad 2: A-vagt i Hillerød er for dyr at drive, både for det offentlige og for apoteket 
A-vagt er beregnet til apoteker, der har en stor omsætning i vagttiden, så der også er noget indtjening. Derfor er tilskuddet 
til vagten heller ikke så stor i forhold til udgiften. I Hillerød er der ikke omsætning nok til at retfærdiggøre en A-vagt.  
Det er især i marginaltimerne 6-8 og 21-24, der er kostbare at bemande.  
For at drive en A-vagt skal der være en vis omsætning i de dyre timer, ellers er indtjeningen for lille. 

Ad 3: A-vagt vil være svær, grænsende til umulig at bemande med farmaceuter 
Det er især de tidlige morgentimer kl. 6-8, det vil give praktiske problemer at bemande.  
I dag har vi mange vagtfarmaceuter, som kun har nattevagt, og de har vagt til kl. 8. Hvis de går hjem kl. 24, skal vi selv 
bemande morgentimerne, og det er vi ikke nok til. Og det kan næppe lade sig gøre at ansætte nogen til disse timer.  

Frederiksborg Apotek søger en B-vagt med farmaceuter 

Mine begrundelser for at søge en B-vagt er følgende: 

1. Generelt er det nye vagtforslag selvfølgelig en forringelse af vagtdækningen, både i Hillerød og i Nordsjælland,
da vi går fra en døgndækning til en vagt, hvor der ikke er døgndækning.
Det kan vi ikke gøre noget ved; det er allerede besluttet i Folketinget.

2. Spørgsmålet er, om Hillerød (og dermed Nordsjælland) skal have en A-vagt eller en B-vagt
A-vagten er åbningstid alle dage i året kl. 6-24
B-vagten er åbningstid hverdage 8-21, lørdage, søndage og helligdage i noget kortere tid

3. Frederiksborg Apotek søger en B-vagt, med farmaceutbemanding

Troels Ingemann  apoteker Frederiksborg Apotek 
Roskildevej 131, 3400 Hillerød Slotsgade 26, 3400 Hillerød 
Tlf: 48 25 02 19  Tlf.: 4826 5600 
Mobil: 26 17 42 19 th@apoteket.dk www.frederiksborg-apotek.dk 
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Frederiksborg Apotek vil tilbyde holde åbent alle dage i året kl. 8-21, hvilket er en væsentlig forøgelse af 
weekenddækningen i forhold til det, der er et krav til B-vagten. Det vil også gøre det meget nemmere for både 
befolkningen og for lægerne at holde styr på, hvornår apoteket er åbent.  
Tilskuddet til en B-vagt kan bære disse udgifter, endda med farmaceutbemanding.  
Med denne B-vagt 8-21 hver dag har vi allerede ca. 98 % af omsætningen dækket.  

Frederiksborg Apotek søger ikke en A-vagt 

Mine begrundelser for ikke at søge A-vagt 
1. Det vil være meget svært, grænsende til umuligt at bemande en A-vagt, ikke mindst morgentimerne kl. 6-8
2. A-vagten er for dyr at drive i forhold til merværdien, både for det offentlige og for apoteket
3. Med vores omsætning er vagten ikke rentabel, og A-vagten er økonomisk meget følsom for fald i omsætning
4. Åbningstid om morgenen inden kl. 8 er helt overflødig/unødvendig
5. Iflg. Ruteplanen på Krak tager det kun 23 min. i bil fra lægevagten i Hillerød til et apotek i Lyngby, hvor man

må formode, at der kommer en A-vagt, mens det tager 10 min. til Frederiksborg Apotek

Disse begrundelser findes også i vedhæftede ”Bilag - begrundelser til Lægemiddelstyrelsen” 

Yderligere forklaringer og uddybende begrundelser 
På Frederiksborg Apotek er vi af den indstilling, at vi meget gerne vil have vagt, sådan som vi har haft det i mange år. 
Gerne så meget vagt som muligt, men vi vil ikke gøre det gratis!  

A-vagten er beregnet til apoteker, hvor der er en væsentlig omsætning på vagten. Ellers er den hverken rentabel eller 
nødvendig. Det vil koste det offentlige 1/4 mio. ekstra årligt, og det vil koste mig ca. 3/4 mio. årligt at få en A-vagt i 
stedet for en B-vagt, fordi der næsten ingen indtjening er, og vagttilskuddet står ikke i rimeligt forhold til merudgifterne 
til lønninger.  

Døgnvagt med vagt i nattetimerne 24-06 er udelukket. Det har Folketinget allerede bestemt. Det skyldes et forsøg på at 
spare nogle penge. Hvordan får vi så mest mulig vagt for de penge, der er til rådighed?  
Det vil jeg som fagmand og vagtapoteker gennem 18 år gerne komme med et forslag til.  

Man kunne måske forestille sig, at Frederiksborg Apotek kunne få en B-vagt på den betingelse, at alle årets dage 
bemandes 8-21, også weekender og helligdage. Det vil vi som sagt gøre alligevel, selv om det ikke bliver et krav. 

Der er i praksis ikke den store forskel på vagttype A og B. 
Der er nogle få timer mere åbent på A-vagten, og i forhold til merværdien er A-vagten meget dyr at drive. 
Man bør se mere på behovet end på geografien.  

Karin Friis Bach har selvfølgelig ret, når hun siger, at der er langt fra Hundested til Lyngby, men hvis man er ude at køre 
alligevel, er afstanden til at overse.  
Iflg. Ruteplanen på Krak tager det kun 23 min. i bil fra lægevagten i Hillerød til et apotek i Lyngby, hvor man må 
formode, at der kommer en A-vagt, mens det tager 10 min. til Frederiksborg Apotek. 
Hundested- Lyngby Svane Apotek: 50 min. 58 km.  
Hundested-Hillerød Frederiksborg Apotek: 37 min, 31 km. 
Der er altså en forskel på 13 minutter.  

Troels Ingemann  apoteker Frederiksborg Apotek 
Roskildevej 131, 3400 Hillerød Slotsgade 26, 3400 Hillerød 
Tlf: 48 25 02 19  Tlf.: 4826 5600 
Mobil: 26 17 42 19 th@apoteket.dk www.frederiksborg-apotek.dk 
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Andre forhold, hvor der kan opnås betydelige besparelser  
 
Hvor meget bliver vagten brugt? Hvad bliver vagten brugt til?  
Vagtordningen, som er støttet af offentlige midler, er jo beregnet til nødvendige ting, ikke til alle de ting, som folk bare 
kan sørge for at købe i den almindelige åbningstid, eller som de kan købe andre steder en på apoteket. En stor del af 
håndkøbssortimentet er jo liberaliseret.  
Vagtordningerne er jo ikke beregnet til dem, som bare kommer, fordi det er bekvemt.  
 
Lidt statistik 
 
På en almindelig aften kl. 21-24 er der gerne mellem 10 og 20 ekspeditioner.  
De fordeler sig fx således: 
Recepter: ca. 5-15 stk., hvoraf nogle er gamle recepter, som er vagten uvedkommende.  
Af de nyudstedte recepter er de allerfleste på antibiotika og lettere smertestillende, som udmærket kunne udleveres af 
lægevagten eller i akutmodtagelsen. Størstedelen af resten er ubetænksomhed eller bekvemmelighed.  
Resten er håndkøbsekspeditioner, og heraf er en meget lille del på noget, der er vigtigt eller uopsætteligt.  
På denne tid af året kan det typisk være høfebermedicin, som folk har fået akut brug for. Om vinteren er det gerne til 
forkølelse eller lignende. Desuden er der altid nogen, der kommer efter smertestillende til børnene.  
Af almindelige håndkøbsvarer kan nævnes lettere smertestillende, afføringsmidler, stoppende midler, hostesaft og andre 
ting til skavanker, som opstår pludseligt. 
De fleste af disse ting kan også købes på tankstationer og i dagligvarehandelen.  
 
På en almindelig nat + morgen; 4 ekspeditioner 
24-01: gennemsnitligt 1ekspedition  
01-06: gennemsnitligt 1ekspedition  
06-08: gennemsnitligt 2-3 ekspeditioner  
 
Af alt det nævnte fra 21 til 08 er der nok ca. 4 gange så meget at lave på Lyngby Svane Apotek. 
Derfor er det også oplagt at lægge A-vagten i Lyngby.  
 
 
C-vagt apoteker 
Hvorfor skal der gives tilskud til de apoteker, der frivilligt har valgt at holde åbent? Det skal der vel ikke bruges 
offentlige midler på? 
Ifølge den nye apotekerlov (fra sommer 2015) kan et hvilket som helst apotek åbne en ny enhed indenfor en afstand af 75 
km. Her gælder den almindelige regel, at der ikke ydes tilskud til afdelinger, der er oprettet frivilligt. 
Kun hvis et apotek bliver pålagt at opretholde en enhed, kan der gives tilskud. 
Det er således ikke rimeligt at tildele disse apoteker en C-vagt og således give dem tilskud på 1/3 mio. om året for at 
holde åbent på tidspunkter, hvor de holder åbent alligevel.  
Jeg mener, dette gælder de fleste af de enheder, der er indstillet til C-vagt.  
I højeste grad gælder det for  

• Helsinge Rådhusapotek  
• Lufthavnsapoteket  
• Nørrebro Apotek  

Disse holder endda åbent om søndagen.  
Desuden ligger de ikke i nærheden af en lægevagt. 

 
Troels Ingemann  apoteker Frederiksborg Apotek 
Roskildevej 131, 3400 Hillerød  Slotsgade 26, 3400 Hillerød 
Tlf: 48 25 02 19   Tlf.: 4826 5600 
Mobil: 26 17 42 19 th@apoteket.dk www.frederiksborg-apotek.dk 
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En C-vagt giver kun en meget begrænset forlænget åbningstid de fleste dage. 
Den største forskel er timerne om søndagen.  

Nu kunne det jo lyde, som om jeg var bange for at miste omsætning, hvis Helsinge Apotek får en C-vagt. Jeg kan oplyse, 
at jeg ikke har kunnet mærke nogen ændring i min omsætning, efter at Helsinge Rådhusapotek er åbnet, heller ikke på 
lørdage, søndage eller helligdage.  

Jeg synes, det er en sympatisk tanke ikke at tildele vagter til nogen, der ikke ønsker det. Det er da også sympatisk at give 
en vagt til alle dem, der har søgt om det. Men er det nu den bedste løsning? Hvad med Frederiksværk og Frederikssund? 
Der kunne også peges på andre steder i region Nord. Desuden er det ikke nødvendigt med mere end en C-vagt i 
Helsingør. Det er som sagt timerne om søndagen, der er de vigtigste.  

Spar C-vagterne i Albertslund og City 2, da der ikke er ret langt til Glostrup og heller ikke ret langt til Roskilde Dom 
Apotek, som formentlig får en A-vagt.  

Spar de fleste af vagter i vores region. Der er mere brug for dem andre steder i landet, hvor afstandene er større. 

Se mit forslag til fordelingen af vagterne i regionen på næste side og i det vedhæftede bilag.  
Mit forslag er som sagt meget forskelligt i forhold til de tidligere fremsatte.  
Jeg mener dog, at den mest nødvendige ændring er at fastholde Frederiksborg Apotek som et B-vagt apotek. 

Jeg står selvfølgelig gerne til rådighed for yderligere oplysninger. 
Ring eller skriv. Jeg holder øje med min mail! 

Med venlig og faglig hilsen 

Troels Ingemann, apoteker 
Frederiksborg Apotek 

Vedhæftede bilag til mail: 
• Dette brev: 2017-05-06 Brev til Regionsrådets medlemmer
• Oversigt over ansøgninger, og indstillinger til vagterne i region Hovedstaden
• Fire avisartikler fra Frederiksborg Amtsavis
• Bilag - begrundelser til Lægemiddelstyrelsen

Troels Ingemann  apoteker Frederiksborg Apotek 
Roskildevej 131, 3400 Hillerød Slotsgade 26, 3400 Hillerød 
Tlf: 48 25 02 19  Tlf.: 4826 5600 
Mobil: 26 17 42 19 th@apoteket.dk www.frederiksborg-apotek.dk 
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Mit forslag til Forretningsudvalget: 

Planområde Nationalt 
døgnapotek 

A-vagttjeneste 
(kl. 06-24) 

B-vagttjeneste 
(kl. 08-21) 

C-vagttjeneste 
(kl. 08-19) 

Nord 
Hillerød  
Frederiksborg Apotek 

Helsingør Axeltorvs 
Apotek 
Frederikssund Apotek 

Midt Lyngby Svane 
Apotek Fx Herlev Apotek 

Byen Steno Apotek 
(København V) 

Syd 
Glostrup Apotek 
Sønderbro Apotek 

Bornholm Rønne Apotek 

I alt: 9 vagter 1 3 2 3 

Dertil kommer mindst 3 apoteker, som alligevel holder lige så længe åbent som en C-vagt (eller mere): 
• Rådhusapoteket, Helsinge,
• Nørrebro Apotek, København N
• Lufthavns Apotek, København S

Udgår som vagtapotek: 
• Rådhusapoteket, Helsinge
• Birkerød Apotek
• Nørrebro Apotek(København N)
• Apoteket Rosen (København NV)
• Albertslund Apotek
• City2 Apoteket (Høje Taastrup)
• Lufthavns Apotek, København

Indgår som vagtapotek: 
• Frederikssund Apotek
• Evt. Frederiksværk Apotek
• Evt. Herlev Apotek

Troels Ingemann  apoteker Frederiksborg Apotek 
Roskildevej 131, 3400 Hillerød Slotsgade 26, 3400 Hillerød 
Tlf: 48 25 02 19  Tlf.: 4826 5600 
Mobil: 26 17 42 19 th@apoteket.dk www.frederiksborg-apotek.dk 
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Ansøgninger og tildelinger af vagt i Region Hovedstaden (en oversigt) 
Hillerød, den 6. maj 2017 

Mit forslag til Forretningsudvalget og Regionsrådet: 

Planområde Nationalt 
døgnapotek 

A-vagttjeneste 
(kl. 06-24) 

B-vagttjeneste 
(kl. 08-21) 

C-vagttjeneste 
(kl. 08-19) 

Nord 
Frederiksborg 
Apotek (Hillerød) 

Helsingør Axeltorvs 
Apotek 
Frederikssund Apotek 

Midt Lyngby Svane 
Apotek Fx Herlev Apotek 

Byen Steno Apotek 
(København V) 

Syd 
Glostrup Apotek 
Sønderbro Apotek 
(København S) 

Bornholm Rønne Apotek 

I alt: 9 vagter 1 3 2 3 

Dertil kommer mindst 3 apoteker, som alligevel holder lige så længe åbent som en c-vagt (eller mere): 
• Rådhusapoteket, Helsinge
• Nørrebro Apotek(København N)
• Lufthavns Apotek, København

Udgår som vagtapotek: 
• Rådhusapoteket, Helsinge
• Birkerød Apotek
• Nørrebro Apotek(København N)
• Apoteket Rosen (København NV)
• Albertslund Apotek
• City2 Apoteket (Høje Taastrup)
• Lufthavns Apotek, København

Indgår som vagtapotek: 
• Frederikssund Apotek
• Frederiksværk Apotek
• Evt. Herlev Apotek

Frederiksborg Apotek v. apoteker Troels Ingemann
Slotsgade 26, 3400 Hillerød e-mail: frederiksborg@apoteket.dk 
Tlf.: 4826 5600  Fax.: 4824 2385 web: www.frederiksborg-apotek.dk 

Bilag 4C



Ansøgninger fra apotekerne: 

Kilde: Dagsorden til Sundhedsudvalgets møde d. 25/4, Bilag 3 

Regionens Administrations indstilling til Regionens Sundhedsudvalg: 

Frederiksborg Apotek v. apoteker Troels Ingemann
Slotsgade 26, 3400 Hillerød e-mail: frederiksborg@apoteket.dk 
Tlf.: 4826 5600  Fax.: 4824 2385 web: www.frederiksborg-apotek.dk 



Regionens Administrations indstilling til Regionens Sundhedsudvalg: 

Kilde: Ref af Sundhedsudvalgets møde 25/4 2017 

Frederiksborg Apotek v. apoteker Troels Ingemann
Slotsgade 26, 3400 Hillerød e-mail: frederiksborg@apoteket.dk 
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Sundhedsudvalgets indstilling af 25/4 til Forretningsudvalget 

Planområde Nationalt 
døgnapotek 

A-vagttjeneste 
(kl. 06-24) 

B-vagttjeneste 
(kl. 08-21) 

C-vagttjeneste 
(kl. 08-19) 

Nord 

Lyngby Svane 
Apotek  
Helsingør Axeltorvs 
Apotek 

Rådhusapoteket 
Helsinge 

Midt 
Frederiksborg 
Apotek (Hillerød) Birkerød Apotek 

Byen Steno Apotek 
(København V) 

Nørrebro Apotek 
(København N) 
Apoteket Rosen 
(København NV) 

Syd 
Glostrup Apotek 
Sønderbro Apotek 
(København S) 

Albertslund Apotek 
City2 Apoteket (Høje 
Taastrup) 
Lufthavns Apotek 
København 

Bornholm Rønne Apotek 

I alt 1 3 3 7 
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Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

Hillerød d. 1. februar 2017 

Bilag til ansøgning om B-vagt med farmaceutbemanding 

Begrundelser for at søge vagttjenesten 

 Frederiksborg Apotek ligger det rigtige sted i forhold til lægevagten (Hillerød)

 Frederiksborg Apotek er kendt som vagtapotek af befolkningen i forvejen

 Frederiksborg Apotek har ekspertisen og erfaringen som vagtapotek

 Frederiksborg Apotek har det tilpassede varelager – både dybde og bredde

 Frederiksborg Apotek har farmaceuterne i forvejen, og de kender rutinerne

 Frederiksborg Apotek er i forvejen indrettet til vagtapotek

o Vagtluge, vagtkasse, personalefaciliteter til vagten, såsom vagtrum med, seng, skabe, telefon med

samtaleanlæg samt overfaldsalarm

o Alarminstallation i form af en såkaldt ”skalsikring”, som gør det muligt at arbejde i lokalerne, selvom

alarmen er slået til

Begrundelser for at søge vagttjenesten efter Model B 

 Model B dækker behovet

 Model B er økonomisk fordelagtig

 Model B er mindre følsom for svigtende omsætning

 Åbningstiderne kan udvides efter behov, både på udvalgte dage, i perioder eller permanent, fx alle dage 8-21

Hvorfor med farmaceuter? 

 Vi ønsker den øgede faglighed, farmaceuterne giver, både for kundernes skyld og for at værne om den store

tillid, apotekerne har i befolkningen

 Vi kan ikke dække vagten med de farmakonomer, vi har

 Vi får 200.000 kr. ekstra til at lønne farmaceuterne

 Vi har farmaceuterne i forvejen til at kunne dække denne vagttype

Begrundelser for ikke at søge vagttjeneste efter Model A 

 Det vil være meget svært, grænsende til umuligt at bemande en A-vagt, ikke mindst morgentimerne kl. 6-8

 Med vores omsætning er vagten ikke rentabel, og A-vagten er økonomisk meget følsom for fald i omsætning

 Åbningstid om morgenen inden kl. 8 er helt overflødig/unødvendig

 Iflg. Ruteplanen på Krak tager det kun 23 min. i bil fra lægevagten i Hillerød til et apotek i Lyngby, hvor man

må formode, at der kommer en A-vagt, mens det tager 10 min. til Frederiksborg Apotek

Bilag 4D
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Nogle omsætningstal 

Kommentarer til omsætningstal: 

 B-vagtens åbningstid udgør 95 % af den samlede omsætning (41,7 af 43,8 mio.)

 Mandag – fredag har vi 98 % af døgnets omsætning ved at holde åbent 8-21

 Alle ugens dage 8-21 giver 97,4 % af samlet omsætning

 Lørdag 8-21 = 96 % af døgnets omsætning

 Søndag 10-15 = 50 % af døgnets omsætning

 Omsætningen 00-08 er kun 0,6 % af omsætningen

Frederiksborg Apotek er langt det mindste af landets døgnvagtapoteker, målt i vagtomsætning.  

Vagtomsætningen på Frederiksborg Apotek er kun det halve af gennemsnitsomsætningen af de 7 døgnvagtapoteker, der 

ligger på den anden side af Storebælt. 

Omsætningstallene er fra 2013, da det er de sidste talt, jeg har med de nødvendige detaljer. 

Der er næppe sket nogen stor forskydning i tallene siden 2013. 

Jeg står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger. 

Troels Ingemann, apoteker 

Frederiksborg Apotek 

T ota lomsæ tning UDEN moms

2013

Ræ kkenavne 1 Mandag 2 T irsdag 3 Onsdag 4 T orsdag 5 Fredag 6 Lørdag7 Søn- og he lligdag Hovedtota l

00:00-07:59 27.657 33.099 33.670 28.820 34.371 56.959 67.722 282.298 

08:00-08:59 52.381 31.603 50.962 48.554 43.978 29.421 58.028 314.928 

09:00-09:59 357.016 382.065 467.816 512.815 316.819 298.812 104.122 2.439.467 

10:00-10:59 776.105 985.362 729.517 925.122 799.543 659.700 176.655 5.052.003 

11:00-11:59 916.381 950.895 848.793 902.647 991.449 826.657 276.193 5.713.014 

12:00-12:59 873.401 745.935 796.716 815.319 824.320 886.626 267.932 5.210.249 

13:00-13:59 750.427 712.142 740.888 757.087 947.332 810.426 261.047 4.979.347 

14:00-14:59 812.310 723.630 784.557 779.025 765.300 282.318 239.882 4.387.022 

15:00-15:59 1.072.948 799.110 1.067.394 837.124 1.179.285             147.253 186.892 5.290.005 

16:00-16:59 921.145 723.991 904.695 735.148 725.304 151.217 169.717 4.331.218 

17:00-17:59 522.262 498.804 645.324 516.688 533.244 116.544 142.663 2.975.528 

18:00-18:59 99.072 120.904 112.926 98.568 110.308 86.286 119.329 747.393 

19:00-19:59 102.233 110.078 90.634 90.046 85.227 77.979 116.505 672.702 

20:00-20:59 71.789 82.330 112.174 73.555 60.423 76.681 83.935 560.887 

21:00-21:59 50.180 55.226 59.429 60.918 50.513 59.151 64.891 400.307 

22:00-22:59 33.126 41.324 34.461 45.882 48.941 42.085 36.541 282.361 

23:00-23:59 24.042 33.570 18.841 14.205 21.901 28.942 26.243 167.744 

Hovedtota l 7.462.477 7.030.068       7.498.795        7.241.523 7.538.259       4.637.058       2.398.294      43.806.474       
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