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Københavns Kommune, 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
Center for Faglig Udvikling, 
Sjællandsgade 40, 
2200 København N. 
      12. august 2008 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalg, Fagudvalget for Sundhed og Omsorg, har fået forevist skrivelse fra 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundheds- og Omsorgsborgmesterens svar i denne 
anledning samt indstilling og beslutning til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 19. august 
2008. 
 
I den anledning ønsker Østerbro Lokaludvalg, Fagudvalget for Sundhed og Omsorg at komme med 
følgende kommentarer. 
 
Det er meget beklageligt, at det ikke har været muligt at finde kandidater (apotekere), som ønsker 
og kan opfylde kravene til at varetage kundebetjeningen på bl.a. Apoteket Ryparken.  
 
At problemet omkring overtagelse af Ryparken bunder i, at det er usikkert på grund af en eventuel 
nedlægning i forbindelse med Lyngbyvejens udbygning er dybt kritisabelt derhen, at det endnu ikke 
kan meldes ud, hvor meget denne linjeføring vil komme til at belaste borgere, boliger og butikker i 
dette nærmiljø. Dette nærmiljø er allerede på nuværende tidspunkt ved at blive et spøgelsesområde 
på grund af den megen usikkerhed omkring dette vejprojekt. 
 
Når dette så er sagt, så er der ikke taget hensyn til, at det eventuelt på grund af apotekets lukning vil 
blive nødvendigt med udbringning af medicin til de gamle og andre svagelige, som er boende i 
området omkring dette apotek. En udbringning fra apoteket koster i dag 35 kr., og er en stor 
belastning på en allerede lille folkepension, som ikke følger med pristals- og lønreguleringerne i 
samfundet.  
Desuden er det ikke sikkert, at de allerede eksisterende apoteker på Østerbro føler sig i stand til at 
bringe medicin ud i yderdistriktet på Østerbro nord for Jagtvejen. 
 
Et forslag om oprettelse af apoteksfilial på Jagtvej mellem Tagensvej og Lyngbyvej er helt 
uacceptabelt, dels fordi, det så i tidligere tider ikke havde været nødvendigt at lukke et ellers 
velfungerende apotek, som Vibenshus var tidligere, dette apotek blev lukket på grund af faldende 
kundeunderlag i netop dette område. Selvfølgelig vil dette kundeunderlag stige, når hele det yderste 
af Østerbro samt Bispebjerg skal betjenes. 
 
En løsning kan være, at en kommende servicebus får holdeplads lige ud for, hvis det ikke kan være 
anderledes, en ny apoteksfilial, men hovedpointen må være, at der ikke skal skiftes mellem flere 
busser for de beboere, der er bosiddende på det yderste af Østerbro. 
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En opsummering af løsning i prioriteret rækkefølge er: 
 

1) Apoteket Ryparken bevares også selv om Lyngbyvejen udbygges, så løsningen er, at der må 
findes lokaliteter meget tæt på nuværende beliggenhed. 

 
2) Ny servicebus får holdeplads lige ud for et eventuelt nyt placeret apotek, og der i tilknytning 

hertil etableres en form for varmestue med siddepladser, således at der er mulighed for at 
opholde sig inden døre, mens der ventes på den næste bus, som jo kun kører med 1 times 
interval. 

 
Lokaludvalget på Østerbro skal anmode om, at ovenstående betragtninger kommer med ved den 
endelige høringsskrivelse og i behandlingen omkring apoteksnedlæggelser. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen   Annette Hellmann 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff. Fagudvalget for sundhed og omsorg 
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