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Foråret 2019 har været hektisk for Tine Vestergaard, indehaver af onlineapoteket Apopro. Udover 
at have travlt med at betjene kunderne, så har hun også haft travlt med at modtage priser for 
hendes virksomhed. I april måned modtog hun priserne ”Årets butik 2019”og ”Årets e-handel 2019” 
indenfor kategorien helse hos prissammenligningstjenesten Pricerunner. I maj måned modtog hun 
prisen hos FDIH for årets bedste nye e-handel, men hvem er Tine og hvordan er hun havnet som 
indehaver af et onlineapotek.  
 
Tine er født og opvokset i Errindlev på Lolland og hun har boet der indtil hun i 1997 flyttede til 
København for at læse til Farmaceut. I 2002 blev Tine færdig som Farmaceut og umiddelbart efter 
begyndte hun at arbejde som apoteksfarmaceut på et stort apotek i Storkøbenhavn. Efter nogle år 
på apoteket fik Tine lyst til at prøve kræfter med lægemiddelindustrien og hun søgte et job, som 
kvalitetsmedarbejder hos en parallelimportør af lægemidler og som Tine udtaler: ”til min store 
overraskelse fik jeg jobbet”. Tine fik hurtigt mere og mere ansvar og blev snart leder af 
kvalitetsafdelingen i virksomheden. Efter kort tid i virksomheden fik den økonomiske udfordringer 
og en af Tines første opgaver var at skulle afskedige mange medarbejdere i hendes afdeling. På 
trods af den udfordrende start fortsatte Tine flere år i virksomheden.  
 

 

I 2011 flyttede Tine og hendes mand til  
Nykøbing og Tine fik job som kvalitetschef  
på en lægemiddelfabrik på Møn. Tine var  
glad for arbejdet som kvalitetschef og havde  
egentligt lagt sin drøm om at blive apoteker  
på hylden, men i 2015 skete der noget, som  
skulle ændre hendes arbejdsliv for altid.     
 

 

Apotekerloven ændres 
Den 28. april 2015 vedtog Folketinget at 
 modernisere apotekerloven. Formålet med  
moderniseringen var at øge tilgængeligheden  
og konkurrencen. En af ændringerne, der skulle  
få stor betydning for Tine, var, at den nye lov gav  
mulighed for, at der skulle uddeles 2 bevillinger  
til at drive rene online apoteker.    
 
Tine søgte i 2015 Lægemiddelstyrelsen om en af bevillingerne og fik den 9 måneder efter i juni 
2016. Sammen med bevillingen fik hun at vide, at hun havde 12 måneder til at åbne apoteket og 
ellers ville bevillingen blive inddraget. Tine indgik en aftale med en gammel kollega, som havde 
startet sit eget softwarefirma – det blev aftalt, at hans firma skulle levere den tekniske løsning.  
 
Med tilladelsen i hånden startede et år med lange arbejdsdage og mange udfordringer, blandt 
andet gav integrationen af ”nemlog in” så store kvaler, at Tine på et tidspunkt var nervøs for, om 
åbningen overhovedet kunne nås indenfor det år, hun havde fået til rådighed. Shoppen blev klar 
og den 15. juni 2017 kl. 12.30 åbnede onlineapoteket. Det var en af Tines store milepæle og hun 
huskede at fejre åbningen og som hun fortæller: ”Jeg har tidligere nok ikke været god nok til at 
fejre de små sejre, da der hele tiden har været nye mål, men det skal jeg nok huske fremover, da 
det skaber et godt sammenhold blandt medarbejderne”.  
 
Da butikken åbnede, begyndte næste fase, nemlig at der skulle skaffes nogle ordrer til apoteket. 
Det betød, at helt nye ord som onlinemarkedsføring, SEO, Google Adwords, Facebook algoritme 
var begreber, som Tine skulle til at sætte sig ind i og det gjorde hun. Ordrerne begyndte at komme 
om end i et lidt langsommere tempo end ønsket, men Tine tilpassede sig forholdene og kastede 



sig over opgaverne, også selv om de lå lidt væk fra det, hun havde lært på Københavns 
Universitet. ”En af udfordringerne ved at være selvstændig er, at du aldrig har fri” fortæller Tine og 
fortsætter: ”som ejer i en nystartet virksomhed har du ofte mange kasketter på og du kan altid lige 
påtage dig en ekstra opgave, da det ikke koster ekstra lønkroner. Man skal faktisk være lidt af en 
blæksprutte til de mange forskelligartede opgaver såsom at pakke varer, aflevere pakkerne, sørge 
for lønbehandling og afholde medarbejdertilfredshedssamtaler, men de lange arbejdsdage er 
hurtigt glemt, når først ordrerne begynder at tikke ind”.   
 

 
Tine viser priserne til hendes erhvervsrådgiver Jakob Kjær Hansen. 

 
Tine har igennem hele forløbet haft et godt samarbejde med hendes erhvervsrådgiver Jakob, som 
har fulgt hende, siden hun første gang luftede tankerne om at blive selvstændig. ”Jeg har været 
glad for samarbejdet med min lokale bank, som har stået bag mig under hele forløbet og været 
gode til at komme med konstruktive forslag”, fortæller Tine.   
 
Juni 2019 
2 år efter åbningen er der kommet godt gang i salget og virksomheden har nu mere end 20 
ansatte. Tines drøm om at skabe et apotek, som kunderne forbinder med tryghed og god service, 
er lykkedes og for Tine handler det nu om at fortsætte den rejse, som startede tilbage i 2015. Målet 
er at gøre butikken så stærk og solid, at den kan modstå presset fra de store udenlandske 
konkurrenter, der gerne vil ind på det danske marked.    
 
”Selv om der til tider har været flere søvnløse nætter, så har jeg på intet tidspunkt fortrudt min 
beslutning om at blive selvstændig og jeg kan klart anbefale det til andre, som har en god ide”, 
slutter Tine.  
 


