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Rekordmange danskere får i år deres
influenzavaccination på apoteket.
Samlet set er der dog langt igen, hvis
Sundhedsstyrelsens mål om 95 %
vaccinerede i målgruppen skal nås.

D

er influenzavaccineres derudaf
landet over i disse måneder. Ikke
mindst på landets apoteker, hvor
man allerede nu har vaccineret væsentlig flere end i hele sidste sæson.
Alligevel er der langt igen, hvis Sundhedsstyrelsens
målsætning om hele 95 % vaccinerede inden for målgruppen skal nås. Lidt over en måned efter, at vaccinationssæsonen startede, havde 39 % af målgruppen
samlet set fået et influenzavaccinationsstik. Det viser
Sundhedsstyrelsens opgørelse fra den 4. november
(se boks på side 12).
”Vi kom fint fra start, men lige nu er der ikke så
mange, der bliver vaccineret, som vi havde håbet. Vi
må ikke læne os tilbage men skal fortsætte informa-
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tionen om vaccination. For rigtig mange i risikogrupperne og blandt sundheds- og plejepersonalet er endnu ikke influenzavaccineret. Vi er langt fra mål,” siger
enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Farlig cocktail
Den ambitiøse målsætning skyldes ikke mindst den
særlige situation i år, hvor COVID-19 stadig er en faktor, man må regne med. Sammen med influenza kan
det blive en farlig cocktail, der både kan ramme den
enkelte hårdt, men som også risikerer at skabe et
stort pres på sundhedsvæsenet.
”Vi har et åbent samfund, og derfor er vi langt mere
eksponerede for influenzasmitte end sidste år. Selv
om vi har en flot tilslutning til vaccination mod COVID-19, er det jo langt fra alle, der har taget imod tilbuddet. Vi må derfor forvente en vinter, hvor mange
intensivpladser er optaget af patienter med COVID19. Vi ser allerede tendensen,” siger Bolette Søborg.
Enhedschefen erkender, at målet om, at stort set
alle målgrupper, der anbefales influenzavaccination,
skal være vaccineret, er ambitiøst. Men der er noget
at have optimismen i, mener hun.
”Vi har set, at der er stor opbakning til COVID-19vaccination blandt danskerne. Folk har vænnet sig til
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> at blive vaccineret. Det har givet os en forhåbning om, at mange af de sårbare, som
risikerer et alvorligt forløb, vil få en influenzavaccination i år,” siger Bolette Søborg.
Og hun har ikke opgivet håbet.
”Der er heldigvis et stykke tid at løbe på
endnu. Men der skal gerne skrues op for
tempoet, og vi skal alle sammen gøre en
indsats for at få flere med,” lyder opfordringen.

Apotekerne har øget kapaciteten
Apotekerne har da også taget handsken op
og meldt sig endnu mere ind i kampen om
at få de sårbare grupper vaccineret. 390
apoteker tilbyder i år vaccination, og det
er flere end sidste år. Samtidig er der uddannet flere vaccinatører, og apotekernes
kapacitet er øget, så man kan få flere igennem på kortere tid.
Fordi man har været bedre forberedt,
oplevede mange apoteker ikke det samme stormløb som ved influenzasæsonens
start sidste år. Og det til trods for, at apotekerne vaccinerede 25.000 personer den
første vaccinationsdag mod bare 17.000
sidste år.
Apotekernes andel af de influenzavaccinerede er da også øget, og indtil nu har
apotekerne stået for mere end hver femte
af alle stik inden for Sundhedsstyrelsens
målgruppe.

Rekordår sidste år
Skal Sundhedsstyrelsens mål nås i denne
sæson, skal man have vaccineret endnu
flere end rekordåret sidste år. Her ramte
Danmark for første gang WHO’s mål om 75
% vaccinerede blandt borgere over 65 år
og andre, der er i særlig risiko for et slemt
influenzaforløb.
Det skete, efter at influenzavaccinationsprocenten i Danmark i mange år har
ligget på omkring de 50.

Apoteker Lonnie Skovfoged fortæller på
næste side, hvordan hun har gearet op på
apotekets vaccinationssetup i forbindelse
med årets influenzavaccinationssæson.

STATUS PÅ ÅRETS INFLUENZAVACCINATION
Opgjort 4. november 2021

1.128.000
inden for målgruppen er blevet
vaccineret mod influenza

21,8 %
af dem er vaccineret på apotek
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Apotekerne har øget kapaciteten
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

L

ange køer uden for apoteket
og stort pres på lige fra morgenstunden. Det var, hvad der
sidste år mødte medarbejderne på mange apoteker, da de slog dørene
op om morgenen den 1. oktober. Det var
dagen, hvor influenzavaccinationssæsonen startede, og der var mange, der gerne 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 arealbegrænsning gjorde det ikke nemmere at håndtere flowet,” husker Lonnie
Skovfoged.
Oplevelsen har fået hende til at gentænke hele sit vaccinationssetup i denne sæson. Først og fremmest tilbyder
hun i år vaccination på alle sine tre enheder. Sidste år var det kun på hovedapoteket i Aars. Filialerne fordeler
trykket, og så er det, ifølge den nordjyske 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

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 influenzavaccination,” siger hun.

Flere vaccinatører
Derudover har Lonnie Skovfoged sørget
for, at langt flere medarbejdere er blevet
uddannet vaccinatører. Sidste år vaccinerede syv af apotekets medarbejdere. I
år er stort set alle farmaceuter og farmakonomer uddannet vaccinatører.
”Fra at se vaccination som noget særligt, opfatter jeg det nu mere som en integreret opgave på apoteket på linje
med de mange andre opgaver, som medarbejderne 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 vaccinationsopgaven frem, og hun håber på flere lignende
ydelser på apoteket fremover.
”Man kan ikke 3-D-printe en influenzavaccine eller købe den over nettet.
Her er det nødvendigt at komme ned på
apoteket rent fysisk. Vi er de sundhedsprofessionelle, der er til stede lokalt hos
borgerne. Og vi har potentiale til mere,”
sige Lonnie Skovfoged.
Sidste sæson tilbød 340 apoteker vaccination mod influenza. I år er det 390.

Fra at se vaccination som noget
særligt, opfatter
jeg det nu mere
som en integreret
opgave på apoteket på linje med
de mange andre
opgaver
Lonnie Skovfoged,
apoteker, Aars Apotek
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