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Behandlerfarmaceut – en  helt ny uddannelse
Lige nu uddanner Pharmakon behandler-

farmaceuter på livet løs, så alle apoteker 

kan blive klar til at tilbyde genordination 

fra den 1. juli. Farmaci har været med på 

kursus. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Foto: Lizette Kabré 

Så mange behand
lerfarmaceuter vil 
efter planen stå klar 
på landets apoteker, 

når hele det første kuld har været til eksamen sidst i 
juni. Pharmakon har i løbet af maj og juni afholdt 
kurser rundt om i hele landet for at sikre, at der på 
alle apoteker kan stå en uddannet behandlerfarma
ceut klar til at genordinere visse lægemidler til pa
tienter i stabil behandling, når loven træder i kraft 
den 1. juli. 

Det var en gruppe veloplagte farmaceuter, der 
mødte op på Pharmakon, da Farmacis udsendte 
fulgte et hold deltagere på kursusdag 2 på uddan
nelsen i behandlerfarmaci. En skov af hænder røg i 
vejret, da underviser Bettina Friese fra Pharmakon 
spurgte, hvem der havde taget første del af kurset 
dagen forinden. Og det kunne mærkes, at deltager
ne var tunet helt ind på behandlerfarmaceutfre
kvensen. Allerede fra morgenstunden var farmaceu
terne fulde af spørgsmål til de to undervisere, og 
snakken flød uafbrudt ved bordene.

Autorisation er ansvar

Kursets anden underviser, Dorthe Drivsholm, tog 
hul på dagens program ved at sætte rammerne for 
kurset. Her lagde hun særligt vægt på det ansvar, 
der følger med autorisationen som behandlerfarma
ceut. Der vil nemlig ofte opstå situationer, hvor der 
ikke findes et entydigt rigtigt og forkert svar, men 
hvor der vil være tale om en samlet vurdering af, 
om der kan genordineres eller ej.

Mavefornemmelse.
Dagen bød på case-

diskussioner og 
dilemmaer, der skulle 
styrke de kommende 

behandlerfarmaceuters 
mavefornemmelse i 

forhold til genordination.

”Meningen med kursets anden dag er, at den viden, 
I fik på dag et, skal  omsættes til praksis. Rigtig 
mange af vores diskussioner i dag kommer til at 
handle om jeres mavefornemmelse. Som behandler
farmaceut skal I tage et ansvar for borgernes medici
nering, og der vil I altid skulle foretage nogle sub
jektive vurderinger. Det vigtigste er, at I er klædt på 
til det, så I kan stå inde for jeres vurderinger,” sagde 
Dorthe Drivsholm. 
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Denne påklædning fulgte i løbet af dagen i form af 
en lang række diskussioner, cases og praktiske øvel
ser. Deltagerne så eksempelvis en video, der viste en 
fiktiv genordination på et apotek. Efterfølgende 
skulle de diskutere, hvordan ekspeditionen forløb 
og komme med input til, hvad behandlerfarmaceu
ten kunne have gjort an
derledes. 

”Jeg synes faktisk ikke, 
behandlerfarmaceuten i vi
deoen var særlig god til at 
fortælle kunden, hvad hun 
gj orde undervejs. Ved folk 
fx hvad ’medicinkortet’, 
som hun slår op i, er? Hun 
sagde heller ikke, at han 
skulle til lægen næste 
gang,” indvendte en delta
ger blandt andet i diskussionen. 

Livrem og seler

Resten af dagen forløb med ivrige diskussioner om 
alt fra definitionen på en ’stabil patient’ til forskelli
ge bud på, hvordan man på den bedste måde ind
henter samtykke til at se patientens medicinoplys
ninger.  

Hen mod slutningen af dagen rundede Bettina 

Friese en ophedet diskussion om genordination af 
blodtryksmedicin af, efter at deltagerne havde viklet 
sig ind i en lang række potentielle faktorer, som 
kunne være en hindring for genordination. 

”Det er i vores natur som farmaceuter at gå med 
livrem og seler – og gerne to par seler. Og det er 

selvfølgelig godt. Men hvis 
man altid skulle tage alle for
holdsregler, så ville vi aldrig 
komme til at lave en eneste 
genordination,” mindede Bet
tina Friese deltagerne om med 
et smil.

Underviserne understregede 
dog samtidig, at spørgsmålet 
om genordination altid vil 
være op til den enkelte be
handlerfarmaceut – og at man 

aldrig skal genordinere et lægemiddel, hvis man ik
ke er tryg ved det i den konkrete situation. Netop 
vigtigheden af den enkelte behandlerfarmaceuts 
dømmekraft var en gennemgående pointe i løbet af 
kursusdagen. 

”80 % af det her er op til jeres vurdering. I får en 
autorisation, og det betyder, at ansvaret er jeres,” 
sagde Dorthe Drivsholm ved kursets afslutning. 

80 % af det her er op 

til jeres vurdering. I får en 

autorisation, og det betyder, 

at ansvaret er jeres.”

DORTHE DRIVSHOLM, 
UNDERVISER, PHARMAKON

”

Ifølge bekendtgørelsen skal uddannelsen have et omfang 
på minimum 15 undervisningstimer og afsluttes med en 
skriftlig eksamen. Pharmakon har tilrettelagt uddannelsen i 
tre dele: selvstudium, to kursusdage og eksamen. 

Selvstudiet er kursets første del, som foretages af alle del-
tagere inden første kursusdag. Denne del svarer cirka til en 
arbejdsdag. 

Kursusdag 1 handler om viden og lovgivning. Her sidder om-
kring 100 deltagere til forelæsning i et auditorium og suger 
til sig. 

Kursusdag 2 omsætter viden til praktiske færdigheder. Her 
er 30 deltagere samlet for at diskutere cases, afklare det 
konkrete forløb for en genordination og afprøve det i praksis. 

Eksamen foregår skriftligt og elektronisk. Den varer cirka en 
time. 

413 behandlerfarmaceuter forventes uddannet inden 1. juli 
2019. I efteråret 2019 vil Pharmakon igen udbyde kursus i 
behandlerfarmaci, og man forventer, at alle interesserede 
apoteksfarmaceuter vil være uddannet som behandlerfar-
maceuter inden udgangen af 2019.  

>

Sådan ser uddannelsen til behandlerfarmaceut ud
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Hvad forventer du af rollen som behandlerfarmaceut? 
”Jeg glæder mig til at blive behandlerfarmaceut. På 
Bornholm møder vi tit turister, som har glemt deres 
medicin derhjemme. Dem kommer vi til at kunne 
hjælpe bedre, når vi kan genordinere. Og på et mere 
generelt plan kan man sige, at det jo er der, vi skal 
hen – vi skal være en del af sundhedsvæsnet, så der
for er det godt, at vi nu bliver behandlerfarmaceu
ter.”

Hvad har du fået ud af kursusdagene? 
”Vi har været igennem nogle gode dilemmaer og 
cases, hvor vi er blevet tvunget igennem nogle af de 
overvejelser, vi kommer til at stå over for i praksis. 
Jeg føler mig mere sikker i min sag efter at have væ
ret på kurset. Jeg har fået efterprøvet min mavefor
nemmelse i de forskellige cases, så jeg nu føler mig 
bedre i stand til at vurdere, om man skal lave en ge
nordination.

På den første kursusdag havde jeg en fornemmel

se af, at undervisningen kunne være klaret på færre 
timer. Det bar lidt præg af, at der er et bestemt time
tal, uddannelsen skal strække sig over. I dag på den 
anden kursusdag har strukturen givet mere mening. 
Dialogen har været værdifuld ved at klæde os på til 
at genordinere. I praksis vil vi jo tit stå med beslut
ningen alene, men det er vi bedre i stand til nu, 
hvor vi har prøvet at argumentere for vores hold
ninger over for vores kollegaer og hørt deres argu
menter for at handle anderledes.”

Mød tre kommende behandlerfarmaceuter

Helle Ahlman Madsen, Nexø Apotek

Jaman Ahmad, Nørrebro Apotek

Hvad har du fået ud af kursusdagene? 
”Særligt i dag har været rigtig god. I går var jeg lidt 
bekymret, fordi der var rigtig meget information og 
mange ubesvarede spørgsmål. Jeg frygtede, at nogle 
nuancer ville glippe på grund af tidspres, men jeg er 
blevet positivt overrasket i dag, hvor underviserne 
fik samlet godt op på det hele.

Gruppediskussionerne var vigtige, og det har væ

ret rigtig godt, at vi var blandet med forskellige bag
grunde. Eksempelvis sad jeg i gruppe med en tidli
gere dosispakker, en som var rigtig skarp til lovgiv
ning, og en som var ret ny i apoteksverdenen og 
derfor kunne se sektoren lidt udefra. Diskussionerne 
viste den seriøsitet og det engagement, som jeg op
lever generelt hos apoteksfarmaceuter.”

Hvad forventer du af din rolle som behandlerfarmaceut? 
”Jeg føler mig fuldstændig klar til at genordinere ef
ter i dag. Det er blevet klart for mig, at autorisatio
nen som behandlerfarmaceut rummer en selvstæn
dighed og et ansvar, som vi ikke har haft før. Det 
glæder jeg mig til, og jeg finder ro i undervisernes 
ord om, at spørgsmålet om genordination altid vil 
afhænge af den enkelte situation og af behandler
farmaceutens mavefornemmelse.”
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Fra den 1. juli 2019 kan autoriserede behandlerfarma-
ceuter i visse tilfælde udlevere medicin til patienter uden 
en gyldig recept. 

Ydelsen er tænkt som en mulighed for patienter, der for 
eksempel løber tør for medicin uden for lægens åbnings-
tid. 

Genordination kan ske til patienter, der har været i stabil 
behandling i mindst seks måneder med et af de lægemidler, 
der fremgår af listen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Li-
sten omfatter bl.a. protonpumpehæmmere (blodtrykssæn-

kende medicin), diabetesmedicin, inhalationsmedicin til ast-
ma- og KOL-patienter samt p-piller. For p-piller gælder det 
dog, at kvinden skal have været i stabil behandling i mindst et 
år inden genordinationen.

Behandlerfarmaceuten må genordinere mindste pak-
ning af lægemidlet én gang. Det vil sige, at patienten skal 
i kontakt med lægen, inden vedkommende kan få sin me-
dicin næste gang. 

Genordination vil koste patienten et gebyr på ca. 20 kr. 

Søren Emil Ringmose-Pedersen, Bagsværd Apotek  

Fakta om genordination

Hvad forventer du af rollen som behandlerfarmaceut? 
”Som behandlerfarmaceuter får vi mere at tilbyde 
borgerne på apoteket. Det tror jeg, er vigtigt i for
hold til apotekets rolle i borgernes dagligdag. Som 
det er nu, hjælper vi jo allerede nogle gange patien
ter, der mangler medicin, med §72recepter. Forskel
len er, at nu skal vi i højere grad stå til ansvar for 
det. Jeg er spændt på, hvor stor efterspørgslen bliver 
på genordination.

Jeg synes, at listen over lægemidler, vi kan genor
dinere, er lidt kort. Men den bliver nok udbygget 
med tiden. Og så synes jeg, at honoraret for genor
dination er for lavt. Det er et problem, at vi ikke må 
tjene penge på vores kernekompetencer – helt gene
relt.”

Hvad er dine forventninger til kurset? 
”Mit håb for i dag er at blive lidt klogere på, hvor
dan det helt praktisk kommer til at fungere med ge
nordination. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at 

komme hjem og implementere ydelsen på apoteket. 
Jeg er ikke nervøs for ansvaret ved at kunne ge

nordinere. Jeg har nok en meget pragmatisk tilgang 
til det; jeg føler mig sikker på, at min faglighed kan 
bære det. Og hvis man er i tvivl, så har man jo mu
ligheden for i hvert enkelt tilfælde at sige nej til ge
nordination.” 


