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Apoteksansatte får fagligt brush-up på 

webinarer, en online undervisning, som 

udbydes af Pharmakon. Emnerne følger 

apotekets sundhedsfaglige kampagner. I 

2018 er der planlagt ti nye webinarer

Af Helle Kjærulf

På Frederikssund Apotek breder begejstringen 
sig over en ny form for elektronisk undervis-

ning. Foreløbig har syv af de 20 faguddannede an-
satte her i efteråret været på webinar. De er mødt 
ind en times tid før apotekets åbningstid, har sat sig 
med headset på foran en computer og har logget sig 
ind til 50 minutters onlineundervisning.

Apoteket har i forvejen købt en abonnementspak-
ke, som giver adgang til de fire webinarer, som ud-
dannelsesinstitutionen Pharmakon har udbudt i ef-
teråret. Webinaret er fleksibelt og kan gennemføres 
både på apoteket og hjemme.

”Målgruppen er alle apoteksansatte. Vi prøver at 
ramme både farmaceuter og farmakonomer. Det er 
et supplement til de morgenmøder, som apotekerne 
har holdt gennem mange år. Undervisningen skal 
klæde de apoteksansatte på til at være stærke i deres 
faglighed, når de skal rådgive og indgå i dialog med 
kunden,” siger afdelingsleder i Pharmakon Lærke 
Poulsen.

Relevante emner

Pharmakon udbød i første omgang fire emner: AD-
HD, epilepsi, depression samt Alzheimers og Parkin-
sons. Alle emner, som støtter op om efterårets sund-
hedskampagne om hjernen.

”Vi valgte de emner, som vi havde hørt, de apo-
teksansatte måske synes er svære, eller som på an-
den måde kunne give god mening at lave undervis-
ning om. Det handler for eksempel om behand-
lingsprincipper, lægemidler, bivirkninger, hvad man 
skal være særlig opmærksom på i rådgivningen, el-
ler hvad man kan tilbyde som supplement,” siger 
Lærke Poulsen.

I 2018 udbyder Pharmakon ti webinarer. De første 
fire støtter op om mandehalvåret, så følger fire om 
børn, og de sidste to emner tager udgangspunkt i, 
hvad der rører sig i tiden.

Lærke Poulsen fortæller, at der ikke er nogen øvre 
grænse for, hvor mange der kan deltage i et webinar 
på én gang. I øjeblikket har 40 apoteker købt abon-
nement.

”Når webinaret er færdigt, får apoteket tilsendt 
linket og kan anvende undervisningsforløbet i en 
måned. Hvis det viser sig, at der er behov for at gen-
tage nogle af kurserne igen, så gør vi gerne det,” si-
ger Lærke Poulsen, som kun har fået positiv feed-
back på webinarerne.

Fra årsskiftet vil webinarene foregå i et dertil ind-
rettet professionelt lydtæt webinarrum, hvilket vil 
give endnu bedre lyd og billede.

Faglig opdatering via nettet

Webinar

Du kan stadig interagere og få kontakt med under-

viseren. Det er ikke som at sidde med e-learning på 

computeren. Man er nødt til at være superkoncentreret, 

du kan jo ikke stoppe det. Det er praktisk orienteret og 

ikke kun en masse teori.”

Lise Larsen, apoteker på Frederikssund Apotek

”
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Faglig opdatering via nettet

Ahaoplevelse

Farmakonom Stine Vitved, der har arbejdet fem år 
på Frederikssund Apotek, deltog i et webinar om 
epilepsi. Hun var spændt på, hvad et webinar inde-
bar, og ankom til arbejdspladsen i god tid, fordi det 
var noget, hun ikke havde prøvet før. Da hun logge-
de ind på linket, kunne hun høre musik, men var 
lidt i tvivl, om hun var logget rigtigt ind. Derfor 
skrev hun i chatroomet og fik at vide, at hun var 
logget korrekt på.

”De spiller musik tyve minutter før start, så delta-
gerne ved, at de er inde, selv om undervisningen ik-
ke er begyndt endnu. I højre hjørne var der en boks 
med chatrummet, som blev styret af den anden un-
derviser. Her kunne jeg se, hvordan det tikkede ind 
med deltagere, fordi de skrev, at de nu var på. Det 
gav mig en god fornemmelse af, at jeg ikke var ale-
ne,” fortæller Stine Vitved.

Hun talte, at der var 46 deltagere på webinaret fra 
hele landet den morgen. Chatroomet er åbent un-

der hele forløbet, samtidig med undervisningen, så 
man kan stille spørgsmål. Det betyder, at deltagerne 
også kan se de andres spørgsmål, som ofte er noget, 
man ikke selv har tænkt på.

”Jeg blev fagligt opdateret, fik ahaoplevelser og 
kunne gå direkte ned og bruge min opfriskede viden 
i skranken. Hvis man har været på kursus, skal man 
som regel summe lidt over det, før det bundfælder 
sig, men her var det virkelig hands-on,” siger hun.

Stine Vitved understreger, at det ikke er svært, 
men bare en anden måde at gøre det på. Hvis man 
ikke er super skarp teknisk, bliver man taget i hån-
den hele vejen.

Sparer tid

Apoteker på Frederikssund Apotek Lise Larsen er li-
gesom sine medarbejdere begejstret for webinarer-
ne. Hun ser den nye undervisningsform som en god 
og nem måde at få en masse medarbejdere gennem 
en faglig opdatering på.

”Det er overskueligt med en time før åbningstid. 
Vi sparer transporten og skal ikke sætte en hel dag 
af til det. Vi kan have en medarbejder med på et 
webinar, mens andre kolleger fra andre apoteker og-
så er logget på. Og efterfølgende kan vi bruge det til 
for eksempel morgenmøder,” siger Lise Larsen.

Lise Larsen fortæller, at der har været medarbejde-
re, som har været lidt skeptiske over for metoden i 
første omgang. Men efterfølgende lyder det, at ”det 
var simpelthen så nemt”, og der er god teknisk 
hjælp, hvis noget glipper.

”Du kan stadig interagere og få kontakt med un-
derviseren. Det er ikke som at sidde med e-learning 
på computeren. Man er nødt til at være superkon-
centreret, du kan jo ikke stoppe det. Det er praktisk 
orienteret og ikke kun en masse teori. Det handler 
for eksempel om, hvordan vi møder kunderne, og 
om, hvordan vi kan rådgive dem. Men selvfølgelig 
kan det ikke erstatte et dybdegående kursus,” siger 
Lise Larsen.

Læs mere om webinarerne på pharmakon.dk/apotek.

Fakta om webinarer

Et webinar er en form for undervisning, som foregår 
realtime via computeren på nettet. Deltagerne har 
mulighed for at se og høre underviseren ”live” og 
præsentationen samtidig. Undervejs kan kursisterne 
skrive ind til underviseren via en online chat, så 
man hele tiden kan få uddybet konkrete emner. På 
Pharmakons webinarer kan hver deltager desuden 
tage en individuel test om webinarets emne og få di-
rekte feedback.

Kilde: Pharmakon


