
  
 

 

 

  Den 25. maj 2022 

SIOS 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  

Att.: Niels Enemærke og Emilie Rønn Jensen 

 

DI høringssvar vedr. Anbefalinger fra 
Konkurrencerådet til at styrke konkurrencen i 
apotekersektoren 

 

Dansk Industri takker for muligheden for at kommentere på anbefalingerne fra 

Konkurrencerådet til at styrke konkurrencen i apotekersektoren.  

 

Apotekersektoren er afgørende i arbejdet for at sikre fri og lige adgang til sundhed i hele 

Danmark. Således er en moderne og konkurrencedygtig apotekersektor central i 

sundhedsvæsenet nu og i fremtiden. En løbende modernisering af sektoren er således 

nødvendig, så man sikrer at den digitale og teknologiske udvikling også udnyttes i denne 

del af sundhedsvæsenet. Generelt støtter DI således ambitionen om at styrke 

konkurrencen i sektoren og ser frem til at følge det fortsatte arbejde.  

 

Når resten af sundhedsvæsenet digitaliseres, bør apotekersektoren således følge med. 

På et mere konkret plan, vil vi derfor fremhæve følgende.  

 

I det indledende foreslår vi, der også lægges vægt på de digitale services og den 

tilgængelighed, online apotekerne faciliterer. Det handler altså ikke kun om at købe 

medicin og andre produkter, men også online apotekerservices.  

 

Samtidig er det vigtigt at præcisere, at den fordelagtige konkurrencesituation er 

gældende for de fysiske apoteker. De konkurrencefordele, der adresserer på side 4 retter 

sig således ikke mod online apoteker, der konkurrerer på lige mod med andre 

forhandlere af frihandelsvare. Dette distinktion kunne med fordel fremgå af rapporten.  

 

DI støtter overordnet de fem anbefalinger, særligt anbefaling 1, 2, 4 og 5 til forbedret 

konkurrence. Under anbefaling 1 savner vi dog, at man også anbefaler at fjerne 

forskellen i hhv. ’online bevilling’ og ’fysisk bevilling’. Det er efter DI’s mening ikke 

konkurrencefremmende, at primært online apoteker ikke også har mulighed for at åbne 

fysiske apoteksenheder.  

 

DI står til rådighed for uddybning af ovenstående.  

 

Med venlig hilsen  

Simone Overby Sloth 

Konsulent, DI Life Science 
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