
Apotekerne har øget 
kapaciteten, så de i år 
kan vaccinere endnu flere. 
Lonnie Skovfoged fra Aars 
Apotek er en af dem, der 
har opgraderet apotekets 
vaccinationskapacitet.

AF: TRINE GANER

Lange køer uden for apoteket 
og stort pres på lige fra mor-
genstunden. Det var, hvad der 
sidste år mødte medarbejder-

ne på mange apoteker, da de slog dørene 
op om morgenen den 1. oktober. Det var 
dagen, hvor influenzavaccinationssæso-
nen startede, og der var mange, der ger-
ne ville sikre sig mod influenza under 
COVID-19-pandemien. 

Én af dem, som oplevede stort rykind, 
var Lonnie Skovfoged fra Aars Apotek i 
Nordjylland.

”Sidste år blev vi løbet lidt over ende 
i begyndelsen af sæsonen. Det var ret 
overvældende, og afstandskrav og are-
albegrænsning gjorde det ikke nemme-
re at håndtere flowet,” husker Lonnie 
Skovfoged.  

Oplevelsen har fået hende til at gen-
tænke hele sit vaccinationssetup i den-
ne sæson. Først og fremmest tilbyder 
hun i år vaccination på alle sine tre en-
heder. Sidste år var det kun på hove-
dapoteket i Aars. Filialerne fordeler 
trykket, og så er det, ifølge den nordjy-
ske apoteker, godt for de borgere, som 
ikke har nemt ved at køre til Aars. 

”Mange tænker måske: ’hvor svært 
kan det være?’. Men hvis man går med 

Fra at se vaccina-
tion som noget 
særligt, opfatter 
jeg det nu mere 
som en integreret 
opgave på apote-
ket på linje med 
de mange andre 
opgaver
Lonnie Skovfoged, 
apoteker, Aars Apotek

Apotekerne har øget kapaciteten
rollator, kan det godt være en barriere 
at skulle tage en bus. De svækkede og 
gangbesværede borgere kommer på  
vores filialer for at hente deres medicin 
alligevel. Nu kan de også få deres influ-
enzavaccination,” siger hun.

Flere vaccinatører
Derudover har Lonnie Skovfoged sørget 
for, at langt flere medarbejdere er blevet 
uddannet vaccinatører. Sidste år vacci-
nerede syv af apotekets medarbejdere. I 
år er stort set alle farmaceuter og farma-
konomer uddannet vaccinatører. 

”Fra at se vaccination som noget sær-
ligt, opfatter jeg det nu mere som en in-
tegreret opgave på apoteket på linje 
med de mange andre opgaver, som med-
arbejderne løser i hverdagen. Derfor har 
det også været vigtigt for mig, at det er 
noget, stort set alle kan udføre,” siger 
Lonnie Skovfoged. 

I hendes øjne peger vaccinationsopga-
ven frem, og hun håber på flere lignende 
ydelser på apoteket fremover.

”Man kan ikke 3-D-printe en influen-
zavaccine eller købe den over nettet. 
Her er det nødvendigt at komme ned på 
apoteket rent fysisk. Vi er de sundheds-
professionelle, der er til stede lokalt hos 
borgerne. Og vi har potentiale til mere,” 
sige Lonnie Skovfoged. 

Sidste sæson tilbød 340 apoteker vac-
cination mod influenza. I år er det 390.  
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