
Pneumokok-vaccination:

Folketinget har udvidet vaccinationsprogrammet 
med virkning fra den 22. april. Dermed kan de mest 
udsatte grupper nu blive vaccineret gratis mod 
pneumokokker, som bl.a. kan forårsage lungebe-
tændelse. Udvidelsen sker for at beskytte de mest 
udsatte og undgå overbelastning af sundhedsvæsnet 
under COVID-19-udbruddet.

I dette forår bliver vaccinen tilbudt beboere på 
plejehjem samt ældre, som er fyldt 65 år, og som 
samtidig er i særlig høj risiko for alvorlig pneumo-
koksygdom pga. af visse kroniske sygdomme. Til ef-
teråret bliver en bredere vifte af risikogrupper til-
budt den gratis vaccination. Det gælder alle, der er 
fyldt 65 år, samt en række særlige risikogrupper. 

Hæve vaccinationsraten

Til den tid regner Danmarks Apotekerforening med, 
at de fleste apoteker vil kunne tilbyde vaccinen på 
apoteket. Formand Anne Kahns glæder sig over, at 
apotekerne kan være med til at hæve vaccinations-
raten, hvor de gode erfaringer fra influenzavaccina-
tion ifølge formanden kan overføres til pneumokok- 
vaccinen.

”I det seneste halve år har apotekerne formået at 
influenzavaccinere over 120.000 danskere i risiko-
gruppen. Vores indsats har været med til at hæve 
vaccinationsraten herhjemme,” siger Anne 
Kahns.

Det er som udgangspunkt først til efteråret, 
at apoteket kommer til at vaccinere mod 
pneumokokker. Nogle apoteker vil dog til-
byde kommunen at bidrage til vaccinati-
onsindsatsen på plejehjem allerede i for-
året, fortæller Kristian Johnsen, direk-
tør for apotekernes eget vaccinations-
selskab, Apovac.

”Cirka 60 ud af Apovacs 160 
medlemmer har tilkendegivet, at 
de gerne vil hjælpe med at vac-
cinere på plejehjemmene her i 
foråret. Derfor er vi i gang 

med at videreudvikle vores IT-system, ligesom vi 
udvikler et e-baseret uddannelsesmodul for pneu-
mokokvaccination i samarbejde med Pharmakon og 
vores ansatte læge,” siger direktøren.

På grund af tidsrammen er det kun erfarne vacci-
natører, som kan blive uddannet i pneumokokvac-
cination i foråret. Kristian Johnsen understreger, at 
apoteket kun skal vaccinere på plejehjem, hvis både 
medarbejdere og plejehjemmet er helt trygge.

”Vi vil derfor sikre, at fagligheden og omhyggelig-
heden er i top, for vi skal naturligvis leve op til alle 
retningslinjer og beskytte både apotekspersonale og 
plejehjemsbeboere,” siger han.

Gør klar til efteråret

Hos Apovac gør de sig samtidig klar til at uddanne 
personale fra alle 160 medlemsapoteker i at vacci-
nere mod både pneumokokker og influenza til ef-
teråret. Ifølge Kristian Johnsen vil de videreudvikle 
den nuværende uddannelse, så man fremover vil 

blive uddannet samlet i at vaccinere mod 
både influenza og pneumokokker.

Hos vaccinationsselskabet Practio, som 
omkring 100 apoteksenheder vaccinerer 
under, gør man sig også klar til at uddanne 
vaccinatører til efterårets pneumokokvacci-
nationer.

”Vi er i gang med at arrangere uddannel-
sen, der under alle omstændigheder kommer 
til at indeholde både en teoretisk overbyg-
ning til uddannelsen som influenzavaccina-
tør. Hvis efterårets vaccine kommer i hætte-
glas, vil uddannelsen også indeholde en prak-
tisk overbygning, fordi vaccinatørerne så skal 
lære at trække medicin op fra disse,” fortæller 
Jonas Nilsen, der er læge og medstifter af Prac-
tio. 

Man afventer i øjeblikket bekendtgørelsen for 
efterårets vaccination fra Sundheds- og Ældremi-
nisteriet. 
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Flere stik på apoteket 
til efteråret
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