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T E M A

Vaccination  
på apoteket
Apotekernes to vaccinationssel-
skaber APOVAC og Practio tilbyder 
virksomhedsaftaler til arbejdsplad-
ser, hvor medarbejderne kan blive 
influenzavaccineret - enten på et lo-
kalt apotek eller ved, at en uddannet 
vaccinatør fra vaccinationsselskabet 
kommer ud på arbejdspladsen.

1.755 farmaceuter og farmakonomer 
på landets apoteker er uddannet til 
at vaccinere mod blandt andet influ-
enza. De bliver recertificeret hvert år, 
når influenzasæsonen går i gang. 
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Virksomhedsaftaler om 
influenzavaccination slår rekord
I år tilbyder rekordmange arbejdspladser sine 
medarbejderne vaccination mod influenza via apoteket. 
Frygten for at blive ramt på personalesiden af en hård 
influenzaepidemi får Esbjerg Kommune til at tilbyde alle 
medarbejdere et gratis stik. 
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I år vil ekstra mange enten begive 
sig ned på det lokale apotek eller 
gå i kantinen på arbejdspladsen 
for at få en influenzavaccine af en 

vaccinationsuddannet farmaceut eller 
farmakonom fra apoteket. Rekordman-
ge kommuner, organisationer og virk-
somheder har valgt at ruste sig til den 
kommende influenzasæson ved at til-
byde medarbejderne gratis vaccination 
via apoteket. Det er den samstemmen-
de melding fra de to selskaber APOVAC 
og Practio, der organiserer vaccinations-
indsatsen på landets apoteker. 

Det største af de to selskaber, APOVAC, 
har således i skrivende stund indgået 
mere end 500 virksomhedsaftaler, hvil-
ket er cirka en tredjedel flere end sidste 
år. Aftalerne omfatter mellem 200.000-
300.000 medarbejdere. Man regner med, 
at omkring 75.000 af dem vælger at tage 
imod tilbuddet. Halvdelen af aftaler-
ne er lokale aftaler, der er indgået med 
enkeltapoteker, og halvdelen er lands-
dækkende aftaler, hvor medarbejderne 
kan gå ind på et hvilket som helst apo-
tek, der vaccinerer under APOVAC, og få 
sit stik. 

Vil undgå sygdomsforløb
Esbjerg Kommune er blandt dem, som 
har valgt at tilbyde alle medarbejder-

ne en influenzavaccination. Det bety-
der, at administrativt og teknisk perso-
nale og ansatte i undervisningssektoren 
får samme tilbud om vaccination, som 
de af kommunens medarbejdere, der ar-
bejder i sundhedssektoren, allerede har 
fået.

“Vi kan blive hårdt ramt på persona-
lesiden her i løbet af vinteren - både af 
influenza og corona - og de hjemsen-
delser, som også kan komme, når der er 
coronasmittede. Vi kan utvivlsomt und-
gå nogle hårde sygdomsforløb med vac-
cinerne. Derfor giver vi nu vores medar-
bejdere det tilbud. Det selvfølgelig også 
under den forudsætning, at der er vac-
ciner nok til de sårbare og sundhedsper-
sonalet, og at der ikke opstår problemer 
med at skaffe vacciner som sidste år”, si-
ger Arne Nikolajsen, direktør for Sund-
hed & Omsorg i Esbjerg Kommune.

Hos APOVAC oplever direktør Bjarne 
Kalø, at den store efterspørgsel efter in-
fluenzavaccinationer ikke mindst be-
ror på den særlige situation, der er net-
op i år.

“Der er ekstra risiko for en slem epide-
mi, fordi restriktionerne sidste år betød, 
at vi holdt afstand. Vi er også godt hjul-
pet af, at Sundhedsstyrelsen har været 
massivt ude i kampagner om, hvor vigtig 
vaccination mod influenza er”, siger han. 

Omsorg over for medarbejdere 
og forretning
APOVAC har indgået virksomhedsaf-
taler med mange slags arbejdspladser 
- lige fra uddannelsessteder, faglige or-
ganisationer, efterskoler og rockbandet 
The Minds of 99 og deres crew. 

Ifølge Bjarne Kalø er det både omsorg 
over for medarbejderne og omsorg over 
for forretningen, som får arbejdspladser-
ne til at indgå en aftale om influenzavac-
cination.

“Det handler om fleksibilitet og til-
gængelighed. Apoteket er tæt på. Der 
er lange åbningstider, og folk er tryg-
ge ved at komme på apoteket. Her er 
man også vant til at håndtere diskreti-
on, og man bliver vaccineret af uddan-
net sundhedsprofessionelt personale i 
trygge og professionelle rammer”, siger 
Bjarne Kalø. 



Det er netop også fleksibiliteten for både 
de ansatte og kommunen, som har fået 
Esbjerg Kommune til at indgå en firma-
aftale for de af kommunens ansatte, som 
ikke allerede har fået det obligatoriske 
tilbud om influenzavaccination. 

Direktøren for Sundhed & Omsorg hå-
ber, at omkring en tredjedel af de cirka 
6.000 medarbejdere, som sammen med 
november måneds lønseddel får tilbud-
det om en influenzavaccination, siger ja. 
“Corona har gjort, at for mange er dét 
at lade sig vaccinere blevet normalt og 

ikke noget, man er bange for. Samtidig 
fornemmer jeg, at vores øvrige personale 
er glade for at få samme tilbud om vac-
cine som vores sundhedspersonale, så 
jeg forventer, at tilslutningen til det fri-
villige tilbud nok skal blive god”, siger 
Arne Nikolajsen. 
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