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’STOP HPV – BLIV VACCINERET’. Det er 
budskabet i den informationsind-
sats om HPV-vaccination, som en 
lang række apoteker igen i år sam-
arbejder med Kræftens Bekæmpel-
ses lokalforeninger om. Sidste år 
var projektet begrænset til Region 
Sjælland; i år kan apoteker i hele 
landet være med. Over 50 apote-
ker har allerede tilmeldt sig.

Formålet 

med informationsindsatsen er at 
fortælle forældre, at der findes en 
vaccine, der kan beskytte deres 
børn mod kræft, så flere vælger at 
få deres børn HPV-vaccineret. Og 
det er en vigtig sag for apoteker-
ne, fortæller Birthe Søndergaard, 
sundhedsfaglig direktør i Apote-
kerforeningen.

”Gennem dialogen med borger-
ne kan apoteket gøre en forskel 

i forhold til forebyggelse 
af kræft. På den må-

de bliver apote-
ket en endnu 

mere integre-
ret del af det 
nære og 
sammen-

hængende sundhedsvæsen,” siger 
hun. 

Sidste års indsats kastede en 
række gode erfaringer af sig på 
apotekerne, ligesom indsatsen og-
så fik stor opmærksomhed i både 
lokale og landsdækkende medier. 
De lokale apoteker var eksempel-
vis repræsenteret i både TV Avi-
sen, TV2 Lorry, P3 Nyheder, Jyl-
lands-Posten samt en lang række 
lokalaviser.

Kræftens Bekæmpelse lægger i 
år op til en informationsindsats i 
uge 35. Hvis apoteket ønsker at 
deltage, kan man kontakte Trine 
Skovlund Bentzen fra Kræftens 
Bekæmpelse på telefon 35 25 75 
36 eller tsb@cancer.dk.

Landsdækkende fokus på HPV-vaccination 

ET FORSØGSPROGRAM med in-
fluenzavaccinationer på apoteker 
i Wales har vist, at apoteker er 
særligt effektive til at nå ud til 
udsatte befolkningsgrupper i lo-
kalområdet – og vel at mærke 
uden at det går ud over lægernes 
indsats. Forsøgsprogrammet, 
som NHS Wales står bag, har si-
den 2012 gjort det muligt for 
apoteksansatte farmaceuter at 
foretage vaccinationer af særligt 
udsatte befolkningsgrupper, så-
som ældre over 65 og diabetespa-

tienter. 
Den nyligt offentliggjorte eva-

luering af programmet konklu-
derer på baggrund af program-
mets succes, at apotekerne har 
en central rolle i nærområderne i 
forhold til folkesundheden.

Evalueringen viser, at antallet 
af vaccinationer foretaget på 
apotek er steget markant siden 
den første influenzasæson efter 
programmet blev søsat: fra 1.098 
vaccinationer i sæsonen 2012-
2013, til 14.536 i 2017-2018. Det 

bragte apotekernes andel af det 
samlede antal vaccinationer, op 
på 5,7 procent. Da antallet af 
vaccinationer foretaget hos de 
praktiserende læger er ikke faldet 
i samme periode, er de mange, 
nye vaccinationer et supplement 
til de eksisterende. Forskerne bag 
evalueringen foreslår derfor et 
øget samarbejde mellem apote-
ker og lægeklinikker generelt, 
især i indsatsen for at nå de ud-
satte befolkningsgrupper.

Success med influenzavaccinationer 
på apoteker i Wales


