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Sidste år blev langt færre ældre vaccineret 

mod influenza i Thisted end i Hørsholm. I 

år vil apotekerne være med til at hæve 

vaccinationsraten i hele landet, når op mod 

350 apoteker tilbyder vaccination fra den 1. 

november. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

 

Når influenzasæsonen bliver skudt i gang den 
1. november, vil nogle borgere sætte kurs 

mod apoteket eller lægen for at få et stik i overar-
men. Men desværre ikke nok. Influenzavaccination 

anbefales til de befolkningsgrupper, der risikerer 
komplikationer ved en influenzasygdom, eksempel-
vis alle over 65 år. Alligevel blev kun 52 procent af 
de ældre i Danmark vaccineret sidste år. Der er der-
med et godt stykke vej op til WHO’s målsætning 
om en vaccinationsrate på 75 procent. Det vil apo-
tekerne være med til ændre på, fortæller formand 
for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns.

”Vaccinationsraten skal op. Apotekerne kan være 
med til at udbrede vaccinen, så færre risikerer at bli-
ve unødigt syge eller dø, fordi de ikke bliver vacci-
neret,” siger formanden. 

Forrige år døde 1.644 danskere af influenza, og 
7.667 blev indlagt. Hertil kommer de mange dan-

Færre vaccineres 
i yderområderne

Influenzavaccination:
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Kortet viser andelen af ældre 
over 65 år, der i influenza-
sæsonen 2018/19 blev 
vaccineret mod influenza.
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Ny forskning: 
Influenzavaccine beskytter 
mod blodpropper og slagtilfælde 

Tidligere på året gik 
130 apotekere sam-
men om at etablere 
vaccinationsfirmaet 
Apovac for at udbrede 
influenzavaccination 
på apoteket. Det har 
betydet, at 700 nye 
vaccinatører er i gang 
med at blive uddannet 
inden 1. november 
2019.

Vaccinationsprocent 
fordelt på kommuner

Kilde: Statens Serum Institut

Flere studier tyder på, at influenza kan være 
udløsende årsag til blodprop i hjertet, hjerte-
svigt og apoplexi, især hos ældre, som er 
diagnostiseret med hjertekarsygdom. Og me-
get peger på, at risikoen reduceres væsent-
ligt med vaccination mod influenza. 

Blandt andet viser et nyt dansk studie på pa-
tienter med hjertesvigt, at influenzavaccina-
tion reducerede risikoen for død af alle årsa-
ger og død som følge af hjertekarsygdom.   
Risikoen faldt proportionelt med antallet af 
gange, patienten var influenzavaccineret. 

Et andet studie fra 2016 på patienter med 
type 2-diabetes viste, at influenzavaccinati-
on reducerede risikoen for at blive indlagt 
med blodprop i hjernen med 30 procent, hjer-
tesvigt med 26 procent, blodprop i hjertet 
med 9 procent, lungebetændelse eller influ-
enza 15 procent og død af alle årsager 24 
procent.

Det er derfor vigtigt at få vaccineret de tradi-
tionelle risikogrupper. Man kan sige til pa-
tienterne, at influenzavaccination formentlig 
også beskytter mod blodpropper i hjertet og 
hjernen. 

Kilde: ”Influenza – mere end en luftvejsinfektion”, Carsten Schade Larsen, overlæge, dr.med., 
lektor, medicinsk direktør, Danske Lægers Vaccine Service i Best Practice Nordic, august 2019

Apovac
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skere, som blev ramt af sygdommen uden at søge 
læge.

Yderområder halter bagefter

Andelen af danskerne over 65 år, der bliver vaccine-
ret, er forskellig fra region til region. I influenzasæ-
sonen 2018/19 var andelen af vaccinerede ældre 
markant højere i og nord for København end i de 
nordlige og vestlige dele af Jyl-
land. Eksempelvis var vaccinati-
onsprocenten i Hørsholm Kom-
mune 62, mens kun 42 % af de 
ældre i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune fik et stik. Men selvom 
vaccinationsprocenten er højere 
nogle steder end andre, er der 
altså ingen steder i landet, hvor 
man kommer i nærheden af 
WHO’s målsætning om en vac-
cinationsprocent på 75.

Anne Kahns peger på, at en af 
årsagerne til de regionale for-
skelle kan være tilgængelighed. 
I yderkommunerne kan det væ-
re svært at få en tid hos den 
praktiserende læge på grund af 
den stigende lægemangel. Der-
for er muligheden for at blive 
vaccineret på det lokale apotek 
central for at hæve vaccinati-
onsraten, mener hun. 

”I år tilbyder langt flere apote-
ker end tidligere influenzavacci-
nation – også i yderområderne. 
Det betyder, at tilgængelighe-
den af vaccinen bliver bedre i år, 
og vi håber, at det kan få flere borgere til at lade sig 
stikke,” forklarer formanden. 

I 2018 var det muligt at blive vaccineret på 119 
apoteker rundt omkring i landet, primært i de større 
byer. I år tilbyder cirka 350 apoteksenheder landet 
over influenzavaccination. 

Udenlandske erfaringer lover godt

Erfaringerne med vaccination på apotek i udlandet 
er positive. Stadig flere europæiske lande har givet 
apotekerne adgang til at vaccinere, og det har fået 
vaccinationsraten op. 

Irland er et af de få lande, der har nået WHO’s 
mål om en vaccinationsrate på 75 procent. I 2011 
fik apoteksfarmaceuter med relevant uddannelse lov 

til at vaccinere, og siden er an-
tallet af vaccinerede borgere ste-
get kraftigt. Erfaringerne viser, 
at vaccinationerne på apoteket 
ikke erstatter vaccination i læge-
praksis, men i stedet bidrager til 
en stigning begge steder. Man 
regner med, at det skyldes den 
øgede opmærksomhed om mu-
lighederne for vaccination.

”De udenlandske erfaringer 
viser, at apoteket har en vigtig 
rolle i forhold til at udbrede 
kendskabet til og muligheden 
for influenzavaccination. Vi er i 
kontakt med 94 procent af alle 
voksne danskere i løbet af et år, 
og det forpligter os til at tage et 
sundhedsfagligt ansvar for at 
hæve vaccinationsraten,” mener 
Anne Kahns. 

Flere vaccinerede borgere vil 
betyde, at færre risikerer at blive 
indlagt eller dø som følge af in-
fluenza. En højere vaccinations-
rate vil desuden gavne sam-
fundsøkonomien. Beregninger 
fra konsulenthuset Copenhagen 

Economics viser, at samfundet kunne have sparet 
knap 29 millioner kroner alene på færre indlæggel-
ser, hvis 75 procent af borgerne i risikogruppen hav-
de været vaccineret i influenzasæsonen 2017/18.  n

ANNE KAHNS, FORMAND FOR  
DANMARKS APOTEKERFORENING

De udenlandske 
erfaringer viser, at 

apoteket har en vigtig 
rolle i forhold til at udbre-
de kendskabet til og mu-
ligheden for influenzavac-
cination. Vi er i kontakt 
med 94 procent af alle 
voksne danskere i løbet af 
et år, og det forpligter os 
til at tage et sundhedsfag-
ligt ansvar for at hæve 
vaccinationsraten.” 
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