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M E D I E K L I P

Jesper Gulev Larsen, 
formand for Apotekerforeningen,

 Ritzaus Bureau, den 11. oktober 2022

LEDER: 
BURDE HAVE HAFT MULIGHED FOR 
VACCINE HOS LÆGE ELLER PÅ APOTEKET

Sundhedsstyrelsen har desværre lagt op til, at det er vacci-
nationscentre styret af regionerne, som skal tilbyde de fle-
ste vaccinationer. I Syd-og Sønderjylland er der permanente 
centre i Vejle, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Aabenraa, 
hvilket er godt for borgerne i disse byer. Men andre borgere 
har lang transporttid. Disse borgere burde i stedet have mu-
lighed for at blive vaccineret på det lokale apotek eller hos 
deres praktiserende læge.

Uddrag af leder i JydskeVestkysten 7. oktober 2022 

Sundhedsfaglig kampagne om søvn 
har også kørt på Apoteket.dk 

DEBATINDLÆG

Da jeg prøvede at bestille tid, fik jeg forslag om 
et vaccinationscenter i Bagsværd! Jeg bor altså 
i Køge midtby! Men alle andre tider inden for den 
tidshorisont, der ligger i systemet, var optaget.

Debatindlæg af Jens Nyborg, 
bragt i Dagbladet Køge den 14. oktober 2022  

Lille vaccinationslokale årsag til kø
I Varde Kommune tilbyder Region Syddanmark vaccination 
i et lokale, der kun er cirka 30 kvadratmeter. Derfor er der 
kun to personer til at vaccinere og ikke de tre, der ellers var 
hyret til opgaven den torsdag, hvor man tilbød vaccination: 
”Køen var overraskende lang, og medarbejderne var synligt 
frustrerede over pladsforholdene eller mangel på samme. Så 
i stedet for 20-25 minutter tog det samlet en time,” skrev en 
irriteret journalist, da han efter meget besvær havde fået sin 
vaccination mod COVID-19.
 
JydskeVestkysten Billund, den 14. oktober 2022

Det er især en stor frustration for 
ældre borgere i yderområderne, 

som ikke er så mobile, at de bliver 
henvist til et vaccinationscenter for 
at blive vaccineret. Det ligger nemlig 

sjældent tæt på deres bopæl


