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At udvikle en ny uddannelse gøres ikke 

med et snuptag, så vi må ruste os med 

tålmodighed, siger de to formænd om 

status på farmakonomuddannelsen som en 

professionsbachelor. 

Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen, 
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
Foto: Ty Stange.

I Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen 
har vi sammen med landets sygehusapoteker si-

den foråret samarbejdet med Farmakonomskolen 
om at udvikle farmakonomuddannelsen.

Vores mål er at løfte uddannelsen til professions-
bachelorniveau og sikre, at den bliver integreret i 
det normale uddannelsessystem. Det skal blandt an-
det sikre, at: 
•  farmakonomer får lettere adgang til at læse videre.
•  uddannelsen fortsat er attraktiv og velfungerende.
•  nyuddannede farmakonomer kan løse opgaverne 

på fremtidens apoteker og sygehusapoteker.
•  studerende får mulighed for praktikophold i andre 

sektorer og hos sekundære aftagere som for ek-
sempel lægemiddelindustrien, kommuner og     
lægepraksis.

Kræver tid og grundighed

Selvom parterne omkring uddannelsen står sam-
men om at udvikle den, betyder det ikke, at opga-
ven kan løses med et snuptag.

For det første fordi uddannelsen aktuelt ligger 
udenfor det ordinære uddannelsessystem og derfor 
skal finde sin plads i systemet uden at miste sine 
særlige værdier. For det andet fordi udvikling af en 
uddannelse kræver tid og grundighed. Derfor ruster 
vi os med tålmodighed, mens Farmakonomskolen 
afdækker mulige veje til et løft af uddannelsen. Og 
vi må nok konstatere, at det er svært at sige præcist, 
hvornår arbejdet er ved vejs ende. 

Første skridt i forhold til en professionsbachelor 

som farmakonom er, at der bli-
ver gennemført en uvildig ana-
lyse af behovet for en professi-
onsbacheloruddannelse for far-
makonomer. Det kan lyde spe-
cielt, når vi alle ved, at der er 
brug for farmakonomer, men 
det er nu engang vejen ind i det 
ordinære uddannelsessystem.  

Farmakonomer skal 
løfte flere opgaver

Sideløbende med dette arbejde 
taler vi sammen om, hvordan vi 
kan udvikle professionen i fæl-
lesskab, og i det nye år sætter vi 
os sammen for at idéudvikle og 
sætte en fælles strategisk ret-
ning. Vi har allerede lagt nogle 
af brikkerne i det puslespil. For 
vi er enige om, at det er natur-
ligt, at farmakonomer eventuelt med den rette efter-
uddannelse kan udføre medicinsamtaler og compli-
ancesamtaler og skal have adgang til at vaccinere 
uden inddragelse af en læge.

Uddannede farmakonomer sikres efteruddannelse
Hvis farmakonomerne skal kunne løfte disse op-

gaver, skal vi dog først overbevise politikerne i Fol-
ketinget om, at det er en god idé. Og vi skal sikre, at 
nyuddannede farmakonomer kan løfte opgaven fra 
dag 1.

Og så skal vi naturligvis sikre, at farmakonomer, 
der allerede er uddannet, får tilbud om efteruddan-
nelse, så de også kan bidrage til løsningen af opga-
verne på fremtidens apoteker og sygehusapoteker.

Genindtræder i bestyrelsen

For at sikre de bedste forudsætninger for at udvikle 
uddannelsen indtrådte formand Christina Durinck 
pr. 12. december 2019 i bestyrelsen for Pharmakon 
a/s på baggrund af invitation fra bestyrelsen for 
D.A. Invest og Udvikling a/s. n

Ny uddannelse:

På rette vej
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Farmakonomforeningen, 
Danmarks Apotekerforening 
og Farmakonomskolen ind-
gik i foråret en aftale om ud-
vikling af farmakonomud-
dannelsen.

Aftalen betyder blandt an-
det, at:

•  uddannelsen skal være en 
del af det ordinære danske 
uddannelsessystem.

•  uddannelsen skal akkredi-
teres og udbydes som en 
professionsbachelor.

•  uddannelsen skal fasthol-
des på Farmakonomskolen 
i Hillerød, men udbydes i 
regi af en professionshøj-
skole.

•  uddannelsen fortsat skal 
forankres lokalt, så stude-
rende – som udgangs-
punkt – skal have en ud-
dannelsesaftale med et 
apotek for at blive optaget.

•  uddannelsesapotekerne 
fremover skal godkendes 
af Farmakonom-skolen 
som led i, at uddannelsen 

akkrediteres til en profes-
sionsbachelor.

•  apoteker og sygehusapo-
teker fortsat er hovedafta-
gere, men uddannelsen 
skal også rette sig mod an-
dre aftagere, og de stude-
rende skal have mulighed 
for praktikophold og for at 
stifte bekendtskab med 
andre sektorer og hos an-
dre aftagere, som for ek-
sempel lægemiddelindu-
strien, kommunerne og 
lægepraksis.

FÆLLES KURS. 
Samarbejdet mellem 
Apotekerforeningen og 
Farmakonomforeningen 
om uddannelsen er unikt 
– og har også været nød-
vendigt. Vi stod langt fra 
hinanden fra en start, og 
det har været hårdt arbej-
de at nå til enighed om 
samarbejdet om at løfte 
uddannelsen til en profes-
sionsbachelor. Men det er 
lykkedes, og det er vi rig-
tig glade for. Så vi er på 
rette vej, fortæller de to 
formænd.

Aftale om udvikling af farmakonomuddannelsen
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