VA C C I N A T I O N

Apotekerne skal
vaccinere mod
COVID-19
Apotekerne bliver på et tidspunkt en del
af vaccinationsindsatsen mod COVID-19.
Men ingen ved præcis hvornår. Det
afhænger af, hvilke type vacciner der
kommer, hvornår de kommer – og i hvor
store mængder.
Tekst: Merete Wagner Hoffmann
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drulningen af vaccinen mod COVID-19 er i gang, og
når dette blad udkommer, har de første ældre på landets plejehjem formentlig allerede fået det længe ventede prik, der skal bremse den globale pandemi. Først
er det de sårbare borgere og særligt udsatte personer ansat i
blandt andet sundheds- og ældreplejen, og på et tidspunkt rulles det frivillige og gratis tilbud også ud til den brede befolkning efter en nøje udarbejdet plan.
Her bliver apotekerne koblet på som vaccinationssted, så
snart risikogrupperne er vaccineret, og vaccinen samtidig er
håndterbar – det vil blandt andet sige, at den kun kræver køl
og samtidig leveres i éndosis hætteglas.
Hvornår det bliver, vides, ifølge sundhedsfaglig direktør i
Apotekerforeningen Birthe Søndergaard, ikke.
”Der er for mange ubekendte til, at vi kan sige noget om tidsrammen for vaccinens udrulning i samfundet. Men vi ved så
meget, at apoteker og de praktiserende læger i løbet af 2021
bliver en del af vaccinationstilbuddet, så snart vaccinen kan
skaffes i tilstrækkelige mængder, og når den kan leveres i en
form, der let kan håndteres,” siger hun.
Birthe Søndergaard peger på, at de første vacciner, der nu
kommer til landet, er af en skrøbelig type, der skal opbevares
ved minus 80 grader og leveres i doser beregnet til 8-10 personer, som skal vaccineres samtidig. Derfor bliver det Testcenter
Danmark og regionerne, der kommer til at stå for de første faser.

Møde med styrelsen
Apotekerforeningen har længe presset på for at få en rolle i det
store vaccinationsprogram. På et møde med Sundhedsstyrel-
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sen i november fik formand Jesper Gulev Larsen lejlighed til
at fortælle om apotekernes gode erfaringer med at vaccinere
mod influenza – herunder at tage ud på plejehjem og vaccinere. Sundhedsstyrelsens strategi var på det tidspunkt endnu
ikke helt fastlagt, men Jesper Gulev fortæller om sin oplevelse
på mødet:
”Sundhedsstyrelsen var meget positiv over for at tildele apotekerne en vigtig rolle i vaccinationsprogrammet, når vaccinen
skal ud til den brede befolkning. Vores indsats på influenzavaccinationsområdet var i høj grad blevet bemærket i styrelsen,”
fortæller Jesper Gulev Larsen.
Apotekernes 1.700 vaccinatører har netop vaccineret
250.000 borgere mod influenza – langt de fleste i risikogrupperne. Desuden har apotekerne vaccineret omkring 70.000
borgere mod pneumokok.

Tre forskellige målsætninger
Sundhedsstyrelsen har prioriteret vaccinationsindsatsen mod
COVID-19 ud fra tre målsætninger, som betyder, at personer
i risiko for alvorlig sygdom, ældre og kroniske patienter samt
frontpersonale i sundheds- og ældreplejen, har førsteprioritet. Hvem der står forrest i køen afhænger blandt andet af, hvilke vacciner der kommer først til landet, og hvem der kan tåle
hvad.
Den første målsætning er at minimere antallet af dødsfald og
alvorlige følger af sygdommen. Det omfatter personer, som bor
på plejehjem, samt udvalgte patientgrupper, der er indlagt eller i ambulant behandling. Dernæst kommer andre med øget
risiko – enten på grund af alder eller sygdom.
Den anden målsætning er at forhindre smitten i at sprede sig,
og her er de unge mellem 15-29 år højst prioriteret, da de har
mange sociale kontakter. Dernæst kommer gruppen 30-49 år
og resten af befolkningen.
Den tredje målsætning er at beskytte samfundskritiske nøglefunktioner, eksempelvis personale i sundheds- og ældresektoren samt andre med tæt borgerkontakt. Også apotekernes
personale hører til i denne gruppe.
Til gengæld ser det lige nu ud som om, at hverken børn eller
gravide bliver tilbudt vaccinen. Det skyldes, at ingen af de nuværende kendte vacciner er testet på disse grupper. Men også
det kan nå at ændre sig.

