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APOTEKERNE ER EN STOR, men un-
derudnyttet, ressourse i udrulnin-
gen af COVID-19-vaccinationerne i 
Europa. Det konkluderer 12 forske-
re, der står bag en nylig redegørel-
se af apotekernes rolle i udrulningen 
i 13 europæiske lande. Apoteket har 
særligt to fordele i forbindelse med 

udrulningen: deres nærhed til befolkningen og deres erfaring 
med vacciner mod fx influenza og mæslinger. Intet i faglittera-
turen tyder på, at der skulle være særlige risici forbundet med 
COVID-19vaccinationer på apotekerne.

Ud af de 13 lande, der indgår i studiet, er det kun i Storbritan-
nien, at apotekerne er en integreret del af vaccinationsindsat-
sen. Her kan certificerede apoteksansatte opbevare vacciner, 
forberede og administrere vaccinationer, både på selve apote-
ket, hvis gulvarealet er stort nok, eller på lejede arealer. Befolk-
ningen kan booke en tid til vaccination på apoteket på NHS’ 
centrale hjemmeside på lige fod med de øvrige vaccinations-
centre. 

I Irland er der et ønske om at inddrage apotekerne i vaccina-
tionsindsatsen, men indsatsen er på et tidligt stadie og påvir-
kes af de omskiftelige vaccineleverancer. Andre steder i Euro-
pa er apotekerne kun integreret på lokalt plan, eksempelvis i 
Madrid og den schweiziske kanton Aargau. Endelig spiller apo-
tekerne nogle steder en rolle i logistikken omkring vaccinati-
onsprogrammet – fx ved at forberede vaccinen, som i Italien, 
Belgien og Nederlandene.

Årsagen til den generelt lave inddragelse af apotekerne skyl-
des kun i få tilfælde manglende forsyninger, som i Irland. I ste-
det peger forskerne på politiske og juridiske forhindringer – 
enten fordi apotekerne i det store hele har været forbigået 
(hvilke brancheorganisationer i blandt andet Belgien og Tysk-
land også har råbt op om), eller fordi der er en politisk uvilje 
mod at lade apoteksansatte vaccinere mod corona, som det er 
tilfældet i blandt andet Kroatien og Serbien. 

Der kan være europæiske lande, hvor apotekerne har været brugt 
til at understøtte vaccinationsindsatsen, som ikke er omfattet af 
undersøgelsen.

STUDIET HAR TAGET UDGANGS-
PUNKT i 237 indlæg fra hjemme-
siden Care Opinion, hvor patien-
ter kan skrive om deres oplevelser i 
sundhedsvæsnet. Indlæggene, som 
forskerne udvalgte, handler alle om 
patienternes oplevelser med apote-
kerne og blev tematisk opdelt samt 

inddelt i positive eller negative oplevelser. 
Forskernes analyse viser, at det, der oftest blev omtalt ne-

gativt, var ventetiden, mens personalets attitude derimod of-
test blev omtalt positivt. Særligt apotekernes sundhedsydelser 
blev positivt fremhævet af patienterne, og de ansattes pro-
fessionalisme blev hyppigt omtalt – mest positivt, men til ti-
der også negativt. Ud fra patienternes egne oplevelser på tværs 
af de britiske apoteker foreslår forskerne, at der bør sættes 
mere ind overfor samarbejdet mellem apotek og praktiseren-
de læge. Det blev nemlig ofte angivet som værende en kilde til 
lange ventetider og manglende professionalisme, eksempelvis 
ved at de apoteksansatte ofte klagede over lægens langsom-
melighed, og omvendt, hvilket efterlod patienten med et nega-
tivt indtryk af den samlede faglige kompetence.   

Selvom de problematikker, der blev fremhævet i studiet, 
ikke nødvendigvis kan overføres en-til-en til en dansk kon-
tekst, så viser studiet ikke desto mindre, at fortrolig feedback 
via internettet kan være med til at vise, hvor der bedst kan 
sættes ind i forhold til patientoplevelsen. Muligheden for at 
kunne give udtryk for ens oplevelse i et konstruktivt forum er 
desuden i sig selv med til at forbedre patientoplevelsen, på-
peger forskerne, da det kan styrke tiltroen til det sundhedssy-
stem, man er en del af. 

Udrulning af COVID-19-
vaccinationer på tværs af 
europæiske apoteker 

Online feedback 
styrker patientoplevelsen 
på apoteket

Nyt studie gør sta-
tus på apotekernes 
involvering i vac-
cinationsprogram-
met på tværs af 13 
lande i Europa.

I Storbritannien 
har spørgeskemaer 
længe været brugt 
til at måle patient-
tilfredsheden på 
apotekerne. 
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