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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination 
til visse persongrupper 
 
Sundheds- og Ældreministeriet har med brev af 2. juni 2020 sendt udkast i høring: 
 
Ændret bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper. 
 
Formålet med bekendtgørelserne er at implementere dele af en særlig vaccinations-
indsats, som sættes i værk i lyset af COVID-19 pandemien.  
 
Målgruppen foreslås nu udvidet efter en konkret anbefaling fra Sundhedsstyrelsen til 
også at omfatte alle borgere som er fyldt 65 år. 
 
Apotekerforeningens bemærkninger 
Danmarks Apotekerforening takker for muligheden for at bidrage med kommentarer 
til bekendtgørelserne. 
 
Apotekerforeningen kan støtte forslaget om at udvide gruppen til alle borgere, som 
er fyldt 65 år. 
 
Af følgebrevet til udkast til ændring af bekendtgørelsen nævnes det, at Sundhedssty-
relsen anbefaler i lyset af den aktuelle COVID-19 situation, at vaccinationerne indtil 
videre fortsat bør varetages et af følgende steder: 

• Almen praksis 
• Andre klinikker som på tilsvarende vis kan opfylde COVID-19 retningslinjerne 
• Plejehjem og lign. 
• Borgeres eget hjem når det er nødvendigt af helbredsmæssige årsager. 

 
Det er Apotekerforeningens klare vurdering, at de apoteker, som vaccinerer på dele-
gation fra en læge, kan leve op til COVID-19 retningslinjerne.  
 
Apotekerne har siden pandemiens begyndelse været underlagt restriktioner i forhold 
til fx det antal borgere, som må være i apoteket ad gangen, ligesom apotekerne har 
foretaget forskellige ændringer i apoteket for at minimere smitterisikoen. Apotekerne 
har været meget opmærksomme på den bekymring, som nogle ældre og kronisk 
syge kunne have ved at komme på apoteket efter deres medicin og derfor har apote-
kerne i høj grad været i stand til at finde løsninger, så disse borgere kunne være 
trygge. Det er derfor Apotekerforeningens vurdering, at apotekerne i tæt samarbejde 
med de vaccinationsselskaber, som de samarbejder med, kan finde løsninger der op-
fylder de retningslinjer myndighederne sætter for pneumokokvaccination. 
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Erfaringerne fra de seneste år med influenzavaccination viser, at apotekerne hver 
eneste dag møder mange i gruppen 65+, og apotekerne har derfor mulighed for at 
”fange” de borgere, som sjælden kommer hos den praktiserende læge og som er de 
svageste i samfundet, der ikke følger med i nye sundhedstilbud som tilbud om influ-
enzavaccination og nu pneumokokvaccination. 
 
Det er derfor Apotekerforeningens vurdering, at apotekerne kan medvirke til en be-
tydelig øgning i vaccinationsraten. 
  
Såfremt Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen ønsker en uddybning 
heraf, stiller Apotekerforeningen gerne op til et møde for en nærmere drøftelse. 
 
Apotekerforeningen har ikke yderligere bemærkninger. 
 

Med venlig hilsen 

Birthe Søndergaard 
 
 


