
Er dine medarbejdere 
rustet til influenzasæsonen? 

APOVAC



COVID-19 epidemien i 2020 har vist, hvor alvorligt og hurtigt en epidemi kan udvikle 

sig, når vi ikke er forberedt. Til vinter står vi overfor den ‘gammelkendte’ influenza- 

virus, hvor vi heldigvis har mulighed for at forebygge med vaccination. Influenza er 

hvert år årsag til mange sygedage og skaber stort besvær – både for virksomheder og 

offentlige institutioner, men i særdeleshed for de mange medarbejdere, der nød- 

tvungent må udskifte dagligdagens gøremål med høj feber og sygeseng. 

Har man først fået influenzavirus inden for virksomhedens mure, så kan den være 

svær at stoppe, selvom der tages mange forholdsregler. Derfor er influenzavaccination 

en rigtig god idé – både for medarbejderen, virksomheden og hele samfundet.

Få medarbejderne vaccineret på det lokale apotek
Gennem et landsdækkende netværk af apoteker, tilbyder APOVAC nu en løsning, som 

gør det nemt og fleksibelt for virksomheder at tilbyde medarbejdere vaccination på 

landets apoteker. Alle vaccinationer foregår inden for apotekernes åbningstider og 

uden forudgående tidsbestilling, og mange apoteker tilbyder også at vaccinere ude 

på arbejdspladsen.

Få en firmaaftale 
Alle private og offentlige virksomheder har mulighed for at indgå en aftale om 

vaccination af medarbejdere, og du bestemmer selv, om du vil indgå en lokal eller 

national aftale med APOVAC.

Influenzasæsonen er på vej. 
Er du forberedt?

Lokal aftale
En lokal aftale er typisk for mindre 

virksomheder med lokal forankring. 

Vaccinationssaftalen laver du direkte med dit 

lokale apotek, og det er også her, I aftaler om 

vaccinationerne skal foregå på apoteket eller 

på arbejdspladsen. Uanset hvor og hvornår 

vaccinationerne finder sted, afregnes disse 

direkte med det lokale apotek.

National aftale
En national aftale er en landsdækkende aftale og er typisk for større virksomheder med 

flere lokationer og/eller medarbejdere med større geografisk spredning. Aftalen indgås 

direkte med APOVAC, og giver virksomhedens medarbejdere fri adgang til at blive 

vaccineret inden for åbningstiden på hvilket som helst af de over 320 deltagende 

apoteker. APOVAC fremsender løbende opgørelser over de foretagne vaccinationer, 

og afregning foregår efterfølgende månedligt mellem virksomheden og APOVAC. 

For begge typer af aftaler gælder, at medarbejderne ved fremmøde på apoteket skal 

fremvise sundhedskort samt et firma-ID eller en firmavoucher, som aftalt med 

APOVAC – eller med apoteket, når der er tale om en lokalaftale. 

Priser og periode
APOVAC tilbyder årets vacciner udbudt af Statens Serum Institut. Vaccinerne er 

4-valente og dækker flere virus-stammer. Vaccinationsperioden forventes at starte 

1. oktober 2020 og varer ca. 2-3 måneder frem.

Pris for lokale og/eller nationale aftaler om vaccination udført på det lokale apotek:

Kr. 185* per vaccineret medarbejder (uanset antal og inkl. moms)

Pris ved aftale om vaccination udført 

i virksomheden:

Kr. 195* per vaccineret medarbejder

(uanset antal og inkl. moms)

* Med forbehold for ændringer i vaccinepriser.



 

Om APOVAC
APOVAC er en erhvervsdrivende forening etableret i foråret 2019 og med over 320 

apoteker og filialer som medlemmer. APOVACs overordnede mål er gøre det nemt 

og simpelt for danskerne at få foretaget vaccinationer mod influenza og andre syg-

domme. APOVAC leverer vaccinationerne med afsæt i apotekernes faglighed, 

fleksibilitet og høje tilgængelighed i lokalsamfundet, og vi tilbyder virksomheder 

både lokal og landsdækkende vaccinationsservice. Hos APOVAC er alle vacci-

natører certificeret og alle har gennemgået et omfattende uddannelsesprogram, 

udviklet og godkendt af den tilknyttede læge. En gang årligt recertificeres alle 

vaccinatører for at sikre, at fagligheden og sikkerheden altid er i top.

 

APOVAC

Hør mere om vores firmaaftaler eller lav en aftale med det samme.

Kontakt direktør Kristian Johnsen på tlf. 41918817 eller på mail: kj@apovac.dk

www.apovac.dk

Apovac c/o Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød


