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UDVIKLING I
VACCINATION
PÅ APOTEK

FRA VERDEN

Apoteker skal vaccinere mod COVID-19
Antal
influenzavaccinerede
på apotek

250.000

120.000
65.000

har man desuden givet apotekerne mulighed
for, efter aftale med myndighederne, at holde
lukket, hvis der bliver behov for at udnytte
kapaciteten til at vaccinere. Det er en del af
en ny epidemilov, vedtaget af det engelske
parlament i november.
Læs i øvrigt artiklen side 18 vedr. apotekernes rolle i udrulning af COVID-19-vacciner i
Danmark.

Skotland indfører 'Pharmacy First'
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Antal
vaccinerende
apoteker

350

Det er ikke kun i Danmark, at apotekerne
ifølge planen kommer til at vaccinere mod
COVID-19. Når en betragtelig andel af
klodens befolkning i de kommende måneder
skal have vaccinen, har myndighederne i flere
lande tænkt apotekerne ind.
Det gælder indtil videre blandt andet for
Irland, Australien, England og USA. I de to
sidstnævnte lande havde man allerede i
starten af december lavet aftale med apotekerne om honorering af ydelsen. I England

Baggrunden er, ifølge den skotske sundheds2018 2019 2020
2018 at
2019
2020 er en lokal service, som
minister,
apotekerne
er let tilgængelig, og som kan tilbyde tilstrækkelig hjælp i mange situationer. Den skotske
regering har investeret 10 millioner pund over
tre år i tiltaget.

I Scotland styrkes apotekernes rolle i rådgiv2018 2019 2020
2018af mindre
2019 alvorlige
2020
ning og behandling
lidelser.
Et nyt tiltag skal få borgerne til at henvende
sig på apoteket for råd og behandling af for
eksempel øm hals, ondt i øret, forkølelsessår
og urinvejsinfektion.
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Stor tilfredshed med
apotekets medicinsamtaler
120
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2020 tilfredse
87 procent er tilfredse
eller meget
2018 2019 2020
med apotekets medicinsamtaler. Det viser
de tilfredshedsmålinger, som 509 borgere
hen over det seneste år har deltaget i efter en
medicinsamtale. Flest mener, at samtalen har
hjulpet med at håndtere situationer, hvor det
er svært at få taget den nye medicin.
Compliancesamtalerne får også flotte

evalueringer
af borgerne.
Her er 83 procent
2018 2019
2020
2018 2019 2020
tilfredse eller meget tilfredse med udbyttet af
samtalen.
Stort set ingen var utilfredse. 0,5 procent
var utilfredse med medicinsamtalen, mens ingen var utilfredse med compliancesamtalen.
Restgruppen besvarede ikke spørgsmålet.

