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Sundhedsminister Nick Hækkerup (S):

APOTEKERNE BLIVER

IKKE EN DEL

AF DETAILHANDLEN

Den nye sundhedsminister arbejder på at skaffe flertal for
lovforslag om modernisering af apotekssektoren til efteråret.
Regeringens holdning er klar: Patientsikkerhed er alfa og
omega. Og den leveres fortsat bedst på apoteket.
Af journalist Sussie Sheikh. Fotos: Ty Stange.
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APOTEKERNE BLIVER

IKKE EN DEL

AF DETAILHANDLEN

For sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er det den indre
tryghed og forvisningen om, at når man som dansker har brug
for medicin, så får man den rette rådgivning og håndtering.
Og det skal fortsat ske på apoteket. Måske skal der flere apoteker til – og i hvert fald flere filialer. Borgerne skal have nem
adgang til at hente deres recepter.

Hækkerups søns højde og drøjde svarede til den dosis, der var
udskrevet.
– Det er eksempler som dette, der for mig er helt afgørende i
forhold til, at den fundamentale tryghed, vi alle kender og føler, når vi går på apoteket, består og bevares. Sikkerheden for,
at der står nogen foran os, der ved, hvad de har med at gøre,
fortsætter Hækkerup.
Og det er af samme grund, at regeringen og Nick Hækkerup nu slår en stor
pæl gennem al snak om liberalisering af
det danske apoteksvæsen.

E-handel
I øvrigt opfordrer sundhedsministeren apotekerne
til at komme »helt ud i sandalerne«, når det handler
om e-handel. – Selvfølgelig ikke når det gælder de
borgere, der bruger mange forskellige typer medicin,
og for hvem det er et must og en oplevelse at
komme på apoteket, siger Hækkerup. – Men det kan
ikke gå for stærkt, når det handler om brugernes
behov for eksempelvis p-piller og anden »lettere«
medicin.
– Den sikkerhed og tryghed skal der ikke gives køb på. Vi
vil ikke være med til at »smide barnet ud med badevandet«,
som Nick Hækkerup formulerer det i dette eksklusive interview med Farmakonomen.
– Vores holdning i regeringen er, at apoteksvæsnet ikke skal
være en del af detailhandlen. Der er – og skal fortsat være –
forskel på, hvad vi får i Dyne-Larsen og på apoteket, understreger han.
Flåtbid og kompetence

Den nye sundhedsminister (februar 2014) blev fornylig selv
ramt af apotekspersonalets kompetence, da han en sen nat
var på apoteket i Hillerød for at hente medicin mod et flåtbid,
som hans søn havde fået. Farmakonomen ekspederede ikke
bare recepten. Han rådgav og undersøgte først, om Nick
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Patientsikkerhed alfa og omega

– Det er vores holdning, at målet for at
skabe mere konkurrence – og det kan
der være al mulig god grund til at gøre –
ikke skal gå ud over patientsikkerheden.
Den er og bliver alfa og omega.
Når det har taget så forholdsvis lang
tid (godt og vel tre år), før der kommer
en konklusion på de mange udvalg, der
har været nedsat til at se på apotekssektorens rammevilkår, skyldes det ifølge
sundhedsministeren en anerkendelse af,
at apotekssektoren er en meget vigtig del
af det danske sundhedsvæsen, som alle
er i kontakt med.
– Når man skal overveje, hvordan
sektoren bedst indrettes, så kræver det, at man tænker sig
godt om og inddrager de relevante personer, fortsætter Nick
Hækkerup.
Politisk på tide

– Men det er nu, det er politisk på tide at sige, hvad vi skal
gøre. Regeringens holdning er, at vi moderniserer og ikke liberaliserer. Og at vi søger at skaffe flertal for et lovforslag i løbet
af den kommende samling, fortsætter han.
Af lovforslaget vil det fremgå, erfarer Farmakonomen, at
der vil blive en friere oprettelse af filialer og andre enheder,
så borgerne får endnu nemmere adgang til deres medicin og
rådgivning. Dermed åbnes der for konkurrence i de områder,
hvor det er interessant at drive apotek.
– Vi arbejder på et forslag til apoteksstruktur og en model,

hvor vi stadig peger på de byer og områder, der bør have bevilling til at
drive apoteker. Vi sikrer samtidig et vist mål af konkurrencedygtighed
ved at tillade en apoteker at åbne en ekstra enhed i en by eller et område, der har et konkurrerende apotek, forklarer Hækkerup.
Samtidig ønsker sundhedsministeren, at nedsættelsesretten fortsat
bevares uændret for at sikre, at man som farmaceut ikke kan nedsætte
sig hvor som helst, uden først at blive målt og vejet rent fagligt.
Kroner og ører

Nick Hækkerup forklarer yderligere, at det ingen hemmelighed er,
at nogle store detailkæder, der tænker mere i kroner og ører, end det
opdrag det er at tænke på sikkerhed og tryghed, har ønsket at sælge
medicin.
– Det bliver ikke aktuelt med vores lovforslag, understreger Nick
Hækkerup, der til gengæld er åben for, at der også etableres apoteksfilialer i de store supersygehuse.
– For mig er det vigtigst, hvordan vi har det som danskere. Har man
været på hospitalet som patient, så ville jeg da selv gerne kunne gå
derfra med en recept og den medicin, jeg skal tage efterfølgende. Det
kalder jeg yderligere tryghed og patientsikkerhed, slutter sundhedsminister Nick Hækkerup.

BLÅ BOG
Hækkerupklanen

Nick Hækkerup er fjerde politiske generation
af Hækkerupfamilien, som er kaldt Danmarks
svar på Kennedyklanen. Familien tæller blandt
andre tidligere udenrigs- og økonomiminister
Per Hækkerup (Nicks farfar) og tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup (Nicks onkel).
Ole Hækkerup, Nick Hækkerups bror, sidder
også i Folketinget. Det samme gælder Oles
hustru, Karen Hækkerup (S), der er justitsminister.
Nick Hækkerup:

Født: 3. april 1968 i Fredensborg.
Uddannelse:

PROFESSIONSUDDANNELSE
Nick Hækkerup har forståelse for, at de unge farmakonomstuderende gerne vil have den blåstempling, der ligger i at blive
anerkendt som en professionsuddannelse, så man har muligheden for videreuddannelse. Som forsvarsminister (oktober
2011 til august 2013) kæmpede han med at få lavet forsvarets
uddannelser på en måde, så de også kan bevæge sig andre
steder hen med den.
– Når det er vigtigt for mig, er det fordi, at den generation af
unge mennesker, der vokser op nu, jo ikke tager 42 år i banken,
og så er det dét. De vil gerne lave forskellige ting i deres liv, og
derfor ønsker de flere døre åbne, udtaler Nick Hækkerup, som
samtidig understreger, at det er et emne, som hører til i Uddannelsesministeriet.

Cand.jur. og ph.d. i EU og folkeret fra
Københavns Universitet.
Politisk karriere:

1994-2000: Byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Hillerød Kommune.
2000-2007: Borgmester, Hillerød Kommune.
Siden 2005: Næstformand, Socialdemokraterne.
Siden 2007-: Socialdemokratisk folketingsmedlem, valgt i Nordsjællands Storkreds.
Oktober 2011-august 2013: Forsvarsminister.
August 2013-februar 2014: Handels- og
Europaminister.
Februar 2014- : Sundhedsminister.
Nick er gift med Petra Freisleben Hækkerup
og har fire børn.

FARMAKONOMEN 06 • 2014

9

