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Der er potentiale for, at apotekerne kan 

være med til at løfte vaccinationsraten. Ny 

undersøgelse viser nemlig, at en tredjedel 

af de borgere over 65 år, der ikke blev 

vaccineret sidste år, kan overbevises om at 

blive det i år. 
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Jeg har ikke brug for at blive vaccineret mod 
influenza” og ”jeg tror generelt ikke på, at 

vacciner hjælper.” Det er nogle af de hyppigste for-
klaringer fra personer over 65 år, der takker nej til et 
stik mod influenza. Hele 48 procent tog ifølge Sta-
tens Seruminstitut ikke imod tilbuddet om en gratis 
influenzavaccination i forbindelse med den seneste 
influenzasæson. Det svarer til, at cirka en halv milli-
on danskere over 65 år gik gennem influenzasæso-
nen uden en vaccine. 

En ny undersøgelse gennemført af analyseinsti-
tuttet YouGov for Apotekerforeningen viser imid-
lertid, at et lille skub fra apotekets personale kan 
overbevise nogle af tvivlerne om, at de skal rulle 
ærmet op og tage imod stikket.

Potentiale for flere stik

Der er nemlig et potentiale for at vende et ’nej 
tak’ til vaccination til et ’ja’. 27 procent af 
dem, der ikke blev vaccineret sidste år, er 
positive over for at blive vaccineret i år. Og 
5 procent er i tvivl om, hvorvidt de skal vac-
cineres i år. Dermed er der over 30 procent, 
der potentielt kan lade sig overbevise om at 
blive vaccineret. Det svarer til op mod 
165.000 personer, der er fyldt 65.

Men selvom det rent teoretisk skulle lyk-
kes at få dem alle til at blive vaccineret, er 
der stadig et stykke op til de omkring 
900.000 personer over 65, der er målsætnin-
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Fakta om undersøgelsen
YouGov har for Apotekerforeningen spurgt 524 per-
soner over 65 år, om de blev vaccineret i forbindelse 
med den seneste influenzasæson, og om de har 
tænkt sig at blive vaccineret i år. De er også blevet 
spurgt, om de kender det gratis tilbud om vaccinati-
on, om de ved, at apotekerne tilbyder vaccination, og 
hvad der skulle få dem til at ændre mening i forhold 
til at sige ja til vaccination. Undersøgelsen er gen-
nemført i første uge af oktober 2019. 

gen, hvis vi i Danmark skal nå på WHO’s anbefaling 
om at vaccinere 75 procent af alle i risikogruppen.

Udbredt kendskab til tilbuddet

Det er ikke manglende viden om vaccinetilbuddet, 
der sidste år afholdt de ældre fra at få et stik. Næ-
sten alle respondenter er nemlig klar over, at man 
kan blive gratis vaccineret mod influenza. Og 65 
procent ved også, at man kan blive vaccineret på 
apoteket. 

Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at dem, 
der umiddelbart siger ’nej tak’ til en vaccination, ik-
ke er til at flytte. For mange forklarer, at de er raske 
og rørige og derfor ikke har brug for en vaccination. 
Men måske kan de ændre mening, hvis de bliver 

mindet om, at der er personer i deres omgangs-
kreds, som risikerer at blive alvorligt syge af in-
fluenza. Og så kan det måske være en god idé 
at sikre, at de ikke tager influenzavirus med til 
det næste møde i strikkeklubben. 

Hertil kommer, at en del af deltagerne i un-
dersøgelsen ikke afviser, at de kan lade sig 
overbevise. For som en respondent svarer på 
spørgsmålet om, hvad der kan få vedkom-
mende til at skifte mening: ”At jeg lige var på 
apoteket alligevel og blev tilbudt det med det 
samme.” n


