
Hver femte kunde, som vaccineres på 

Birkerød Apotek, er ikke blevet vaccineret 

før. Mange kronikere er ikke klar over, at 

de er i målgruppen, er erfaringen.
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Vaccinationssæsonen lakker mod enden, og 
mange tusind borgere har fået et stik i over-

armen på apotekerne i de sidste måneder. Og noget 
tyder på, at apotekerne får fat i målgrupper, som el-
lers ikke var blevet vaccineret. I alt fald hvis man 
skal tro erfaringerne fra Birkerød Apotek, der foreta-
ger en række registreringer, når de vaccinerer, for at 
få et indblik i, hvem de har under nålen. 

Blandt andet spørger de alle, om det er første 
gang, de bliver vaccineret mod influenza. Og det 
spørgsmål har cirka hver femte indtil videre svaret 
ja til, fortæller souschef på apoteket, Helle Krem-
mer. 

”Vi har haft en forventning om, at vi på apoteket 
appellerer til en målgruppe, som ellers ikke ville væ-
re blevet vaccineret. Og det ser ud til, at vi har haft 
ret i den antagelse,” siger hun.

Mange kronikere er, ifølge Helle Kremmer, ikke 
opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, 

at de får en influenzavaccination.
”Vi oplever, at mange borgere med for eksempel 

diabetes og astma faktisk ikke er klar over, at de an-
befales at blive vaccineret mod influenza. Når vi gør 
dem opmærksom på det, siger mange af dem ja,” si-
ger hun.

Visiteres til pneumokokvaccination

Hver fjerde af de kunder, der får et stik i overarmen 
på Birkerød Apotek, visiterer apoteket videre til 
praktiserende læge for vaccination mod lungebe-
tændelse. 

”Når vi vaccinerer mod influenza, gør vi opmærk-
som på det, hvis borgeren er i målgruppen for en 
pneumokokvaccination. Og vi kan jo se, at mange 
af dem kommer og henter vaccinen efterfølgende,” 
siger Helle Kremmer, som har været i kontakt med 
mange, der har en historik med svære lungebetæn-
delser, og som derfor er motiverede for en vaccinati-
on mod pneumokokker. 

På Birkerød Apotek ser de ikke sig selv som kon-
kurrenter til lægerne. Tværtimod.

”Vi er ikke i konkurrence med lægerne. Vi kan 
være med til at fange dem, der skal vaccineres. På 
den måde hjælper vi hinanden med at nå et fælles 
mål om bedre vaccinationsdækning,” siger Helle 
Kremmer. n

I Birkerød hjælper de kronikerne

Vaccination: 
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