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Svineinfluenza  
blev startskuddet
I 2009 ramte en omfattende epidemi 
af svineinfluenza landet, og det blev 
startskuddet til, at de irske apoteker 
begyndte at vaccinere. Lægerne kun-
ne ikke følge med, og derfor beslutte-
de man akut at uddanne 1.400 apo-
teksfarmaceuter i vaccination, så de 
kunne aflaste lægerne. 

Frankrig

Pilotprojekt blev  
kæmpe succes 
Årets influenzasæson bliver den første 
i Frankrig, hvor alle apoteksfarmaceu-
ter må  influenzavaccinere. De skal blot 
have den rette uddannelse, og apote-
ket skal kunne stille et separat rum til 
rådighed. Det startede som et pilotpro-
jekt i to regioner i 2017, som med 
154.740 vaccinationer udført på apo-
tek, blev en kæmpe succes. Nu under-
søger man, om der skal udvides til an-
dre vacciner.

Storbritannien

Farmaceuter  
vaccinerer mod  
pneumokokker, meningitis 
og helvedelsesild
Vaccination på apotek er en integreret 
del af farmaceuternes dagligdag i Stor-
britannien. Med et obligatorisk efterud-
dannelsesforløb, der kræver recertifice-
ring hver andet år, bliver man certificeret 
til at foretage rejsevaccinationer samt 
vaccinationer mod blandt andet influen-
za, pneumokokker, meningitis og helve-
delsesild. 

Farmaceuter foretager 
vaccination på apotek1 

Andre sundhedsprofessionelle 
foretager vaccination på apotek

  1 I Danmark også farmakonomer

Kilder: Oplysningerne bygger på informationer indsamlet af 

Danmarks Apotekerforening via blandt andet Pharmaceutical 

Group of the European Union (PGEU) og International Pharma-

ceutical Federation  (FIP). Der tages forbehold for eventuelle 

fejl og ændringer.
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Fra 250 til 600
I Norge har apotekerne netop ved-
taget en branchestandard, som 
skal vise myndighederne og bor-
gerne, at der ligger en omfattende 
proces og oplæring til grund for 
vaccination på apotek. Antallet af 
apoteker, der tilbyder influenzavac-
cination til borgerne, er samtidig 
steget fra 250 sidste år til 600 i år.

Vaccination 
på apotek 
vinder frem 
globalt
I stadig flere lande kan borgerne blive vaccine

ret på apotek. Det hæver vaccinationsraten, 

viser erfaringerne. 
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Vaccinationssæsonen skydes netop nu i gang, og i 
år kan man gå ind fra gaden og få en influenza-

vaccination på rekordmange apoteker landet over. De 
350 apoteksenheder, der i de kommende måneder kom-
mer til at vaccinere tusindvis af borgere, er ikke alene – 
de er en del af en global trend. 
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I stadig flere af de lande, vi normalt sammenligner 
os med, har man igennem de senere år åbnet op for 
vaccination på apotek, og målet er klart: influenza-
vaccinationsraten skal løftes op imod de magiske 75 
procent inden for målgruppen af ældre og svække-
de, som er WHO’s målsætning. 

”Sundhedsmyndigheder i mange lande er ved at 
få øjnene op for, at apotekets tilgængelighed og sto-
re berøringsflade betyder, at flere bliver vaccineret. 
Det er en klar tendens verden over, særligt i Europa, 
Nordamerika og Australien,” siger sundhedsfaglig 
chefkonsulent i Danmarks Apotekerforening Helle 
Jacobsgaard.

Det virker

Og det virker, når apotekerne begynder at vaccinere. 
Det viser erfaringer fra flere andre lande, hvor man 
har influenzavaccineret på apotek i en årrække. Et 
af dem er Irland, hvor farmaceuterne har vaccineret 
siden 2009. Her stiger antallet af influenzavaccine-
rede år for år – både på apotek og i almen praksis – 
og i Irland når man, som et af de eneste lande i ver-
den, WHO’s mål om, at 75 procent i målgruppen af 
ældre over 65 år bliver vaccineret imod influenza. 

Erfaringerne fra Irland viser, at det stigende antal 
vaccinationer på apotekerne ikke gør indhug i vac-
cinationerne i almen praksis. Det skyldes, ifølge en 
irsk undersøgelse fra 2015 at vaccination på apote-
ket ikke blot appellerer til de borgere, der ellers ville 

være blevet vaccineret hos den praktiserende læge. 
Ud af dem, der blev vaccineret på apotek, var hver 
fjerde ikke vaccineret før, og blandt dem var fire ud 
af fem i risikogruppen. 

”Mange ældre og svækkede kommer på apoteket 
for at hente deres medicin. Hvis de samtidig spon-
tant kan blive vaccineret mod influenza, er det en 
mulighed som mange, der måske ellers ikke ville 
være blevet vaccineret, benytter sig, af,” siger Helle 
Jacobsgaard.

Også i USA og Canada har apotekerne bidraget til 
at øge vaccinationsraten. I Nova Scotia, der er en 
provins i Canada med omkring 1 mio. indbyggere, 
steg vaccinationsraten blandt borgere over 65 år fra 
knap 62 procent til over 73 procent, efter at man 
havde introduceret vaccination på apoteket i 2013. 

Tættere på målsætningen

Helle Jacobsgaard håber, at de mange, nye apoteks-
enheder, der i år er kommet med på vaccinations-
vognen, vil kunne aflæses i vaccinationsraten, der 
sidste år lå på 52 procent for borgere på 65 år og 
derover.

”Vi håber og tror på, at de ekstra mange apoteker, 
der i år tilbyder vaccination, kan få fat i nogle af de 
borgere, der ellers ikke ville være blevet vaccineret, 
og på den måde bidrage til at vi i Danmark når tæt-
tere på WHO’s målsætning,” siger Helle Jacobsga-
ard. n

..Vaccination på apotek vinder frem globalt

Canada

Apoteker vaccinerer 45 %
I Canada har farmaceuter på apotekerne vaccine-
ret siden 2009. I influenzasæsonen 2016-2017 
stod apoteksfarmaceuterne for 45 % af vaccina-
tionerne af de canadiske borgere.

FARMACI 10 | NOVEMBER 2019 | INFLUENZAVACCINATION 



USA

Blandt de første
I 1994 begyndte farmaceuter i Washington 
at vaccinerne borgerne. I dag tillader 50 stater 
apoteksfarmaceuter at vaccinere uden begrænsning 
og uden indblanding fra lægen.  
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Farmaceuter foretager 
vaccination på apotek 

Andre sundhedsprofessionelle 
foretager vaccination på apotek
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