Apotekere tvinges til at drive to filialer
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MEDICIN: Ingen vil søge apotekerne i Farsø og Løgstør -nu skal en
naboapoteker tvinges til at drive de to apoteker som filialer foreløbig i fem år.
NORDJYLLAND: Nu er det ikke kun læger, det er svært at skaffe. Også
apotekere er blevet en mangelvare.
I Vesthimmerland har Lægemiddelstyrelsen gennem et halvt år uden held
prøvet at få besat de to bevillinger til at drive apotek i Farsø og Løgstør. Den
lokale apoteker, Steen Nielsen, har meddelt, at han ønsker at opgive begge med
udgangen af februar i år.
I august og igen i september var bevillingen slået op, uden at styrelsen fik
ansøgninger.
I dag har Løgstør Apotek status som såkaldt " supplerende enhed" til Farsø
Apotek. I november prøvede Lægemiddelstyrelsen, om det kunne lokke
ansøgere til, at Løgstør Apotek i stedet blev en " filial" under Farsø Apotek. For
kunderne er forskellen på de to typer ikke voldsom: En supplerende enhed er et
selvstændigt apotek, der ejes af en apoteker, der også har bevilling til et andet
apotek, mens en filial ikke har selvstændig status, men er knyttet til et apotek et
andet sted. I begge tilfælde skal der være farmaceuter ansat, og sortimentet er
det samme.
Men hverken i november eller -i et genopslag -i december var der nogen, der
ytrede ønske om at stå for apoteksbetjeningen af borgerne i den nordlige del af
Vesthimmerlands Kommune.
Ud fra afstandene til andre apoteker er der imidlertid,
mener Lægemiddelstyrelsen, et behov i både Løgstør og Farsø for enheder,
der kan ekspedere recepter. De nærmeste apoteker -i Fjerritslev og Aars -ligger
for langt borte. Derfor har styrelsen nu lagt op til en tredje variant, hvor begge
apoteker omdannes til filialer, som andre apotekere i området får påbud om at
opretholde og drive. Et sådant påbud kan styrelsen give i fem år.
Hvis der derefter fortsat vurderes at være et behov for lægemiddelforsyning, kan
der gives et nyt påbud i fem år.
-Det er vores vurdering, at der ikke rigtigt er andre muligheder for at sikre
borgerne i denne del af Nordjylland adgang til medicin inden for en rimelig
afstand. Forsyningssikkerheden er for os klart det vigtigste, og derfor støtter vi,
at Lægemiddelstyrelsen bruger muligheden for at give et påbud til en anden
apoteker, så han mod betaling løser opgaven, siger regionsrådsformand Ulla
Astman (S).

Denne holdning støttede et flertal i regionsrådets forretningsudvalg, da sagen i
går blev drøftet. Ét parti, Dansk Folkeparti, var imod.
-Vi vil ikke medvirke til dårlige beslutninger i København, og vi ser dette her som
et skjult lukkeforslag.
Efter vores opfattelse bør staten gøre det mere attraktivt at være apoteker i
Farsø og Løgstør, og vi tror, de nuværende problemer skyldes, at der i dag ikke
er fortjeneste nok på de to apoteker, siger regionsrådsmedlem Erik HøghSørensen (DF).

