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Farmakonomuddannelsen skal være en 

professionsbachelor, der skal styrke farma-

konomernes rolle på apoteket yderligere. 

Det mener Danmarks Apotekerforening, 

der sammen med Farmakonomforeningen 

og Farmakonomskolen har igangsat et 

afklaringsarbejde om en udvikling af 

uddannelsen. 

 
Tekst: Trine Ganer

Dygtige farmakonomer løfter hver dag sam
men med farmaceuterne en kæmpe opgave 

ude på apotekerne. Og deres faglighed skal styrkes 
yderligere ved en tilpasning af uddannelsen, så den 
bliver en professionsbachelor. Det er meldingen fra 
Danmarks Apotekerforening oven på den aftale, 
som man har indgået med Farmakonomforeningen 
og Farmakonomskolen om at afklare rammerne for 
fremtidens farmakonomuddannelse.

”Apoteket og resten af sundhedssektoren er inde i 
en rivende udvikling, og det stiller krav om nye 
kompetencer hos medarbejderne. Det skal farmako
nomuddannelsen afspejle, og derfor er det helt na
turligt, at vi nu ser på en tilpasning af uddannelsen, 
så den klæder de dygtige farmakonomer endnu bed
re på til at løse de mange nye opgaver på apoteket,” 
siger formand for Danmarks Apotekerforening Anne 
Kahns.

Udgangspunkt på apoteket

Farmakonomforeningen har ytret ønske om, at far
makonomer i højere grad klædes på til også at kun
ne blive ansat i fx medicinalindustrien, kommuner 
og almene lægepraksisser – og det er Apotekerfor
eningens formand åben over for. For hende er det 
blot afgørende, at apotek og sygehusapotek fortsat 
er primære aftagere, og at uddannelsen tager sit ud
gangspunkt her. Det er nemlig nødvendigt, hvis 
man skal bevare borgernes mulighed for at få medi
cin og rådgivning i hele landet, mener Anne Kahns.

”Det kan allerede i dag være en udfordring for 
apoteker i yderområderne at rekruttere personale til 
at bemande de mange, nyåbnede enheder. Det vil 
blive endnu sværere, hvis ikke uddannelsen også i 
fremtiden er tæt knyttet til apoteket,” lyder hendes 
vurdering.

Årsagen er, at det for mange farmakonomelever 
har afgørende betydning for valg af uddannelse, at 
de kan blive boende der, hvor de kommer fra, og 
bevare tilknytningen til lokalsamfundet og den næ
re familie.

”Jeg har selv haft mange dygtige elever, for hvem 
det har været en forudsætning, at de ikke skulle 
flytte – måske fordi de allerede havde stiftet familie. 
For dem havde en uddannelse i en anden by ude
lukkende på SU simpelthen ikke været mulighed,” 
siger Anne Kahns.

Hun bakkes op af en undersøgelse fra Farmakon
omskolen blandt de studerende, der påbegyndte ud
dannelsen sidste år. Den viser, at det for mange hav
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Farmakonomuddannelsen skal  udvikles
 

•  farmakonomuddannelsen i samarbejde med en professi-
onshøjskole løftes ind i det ordinære uddannelses
system og akkrediteres som professionsbachelor.

•  uddannelsen fastholdes på Farmakonomskolen i                
Hillerød. 

•  uddannelsen fortsat skal være lokalt forankret, og den 
studerende skal således også fremover indgå uddannelses-
aftale med uddannelsesapotek. Optagelse på uddannelsen 
skal dog fremover ske via Den Koordinerede Tilmelding.

•  uddannelsesapoteker fremover skal godkendes af Farma-
konomskolen.

•  apoteker og sygehusapoteker fortsat er hovedaftagere. 
Uddannelsen skal derudover rette sig mod sekundære af
tagere såsom lægemiddelindustrien, kommuner og almen 
lægepraksis, hvor der skal være mulighed for praktik
ophold.

•  uddannelsen skal ruste farmakonomerne til at varetage   
flere rådgivningsopgaver, fx medicin- og compliance-
samtaler. 

Fremtidens farmakonomuddannelse

de betydning for valg af uddannelsen, at apoteket lå 
i nærheden af deres bopæl. 

”Derfor er jeg særlig glad for, at man med denne 
aftale sigter efter det bedste fra to verdener og både 
sikrer en lokal, praksisnær forankring til gavn for 
nærmiljøet, samtidig med at uddannelsen udvikles 
som professionsbachelor,” siger Anne Kahns. 

Kendskab til andre sektorer

Anne Kahns kan sagtens se fordelene i en 
uddannelse, der giver de studerende mulighed for at 
stifte bekendtskab med arbejdet i for eksempel 
lægemiddelindustrien, kommuner og i almen 
lægepraksis.

”Apotekernes rolle i det nære sundhedsvæsen 
styrkes i de her år. De mange dygtige og 
veluddannede farmakonomer på landets apoteker 
har øget patientsikkerheden og været med til at 
sikre den høje tillid, som vi nyder i befolkningen. 
Det skal vi holde fast i og udvikle yderligere. Det 

bliver kun bedre af, at de studerende som en del af 
uddannelsen får mulighed for at få kendskab til og 
erfaring med arbejdet i andre sektorer. Det vil give 
dem en bedre forståelse for det tværfaglige arbejde i 
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,” 
siger Anne Kahns.

Fælles afklaringsarbejde

Farmakonomskolen er nu i gang med et afklarings
arbejde, som skal vise, om uddannelsen kan akkre
diteres og udbydes som professionsbachelor i sam
arbejde med en professionshøjskole. Rammen for 
arbejdet er aftalt med Danmarks Apotekerforening 
og Farmakonomforeningen, og parterne skal løben
de orienteres. Og Anne Kahns er glad for, at der ef
ter nogen tids debat er opnået fælles forslag.

”Jeg er ikke i tvivl om, at den bedste løsning for 
både farmakonomerne og sektoren som helhed fin
des i dialog mellem os, Farmakonomforeningen og 
Farmakonomskolen,” siger Anne Kahns. n

Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Farmakonomskolen er enige om 
rammen for arbejdet vedr. en ændring af farmakonomuddannelse. Man arbejder bl.a. for, at:


