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N Y H E D E R

Farmakonomuddannelsen er på niveau 
med uddannelserne til blandt andet syge-
plejerske og fysioterapeut. Det fremgår af 
en niveauvurdering, som Danmarks Akkre-
diteringsinstitution har foretaget.

Af: Trine Ganer

F
armakonomuddannelsen er for første gang ble-
vet niveauvurderet, og meldingen er klar: uddan-
nelsen er på niveau med professionsbachelorud-
dannelser såsom sygeplejerske-, fysioterapeut- og 
radiografuddannelserne. Det vil sige, at uddan-

nelsen er indplaceret på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for 
Livslang Læring. 

Og det er på mange måder en skelsættende vurdering, som 
farmakonomuddannelsen hermed har fået. Det mener rektor 
Lotte Fonnesbæk.

”Vi ved godt, at vi sammen med apotekerne uddanner nog-
le virkelig dygtige farmakonomer, men det er første gang, at vi 
har fået dokumentation for uddannelsens niveau via en vurde-
ring af en uafhængig ekstern instans,” siger Lotte Fonnesbæk. 

Der er en række formelle krav til en uddannelse på niveau 6, 
forklarer Emilie Dupont, der som fuldmægtig i Danmarks Ak-
krediteringsinstitution har været med til at vurdere farmako-
nomuddannelsen.

”Når vi vurderer en uddannelse til at være på niveau 6, ser 
vi blandt andet på, om de studerende bliver i stand til at for-
stå og reflektere over teorier, metode og praksis og kan håndte-
re komplekse og udviklingsorienterede situationer. Det har vi 
vurderet, at farmakonomuddannelsen uddanner de studeren-
de til,” siger Emilie Dupont.

Vigtig trædesten
Vurderingen er et led i det igangværende arbejde med at ud-
vikle farmakonomuddannelsen. Og den er, ifølge Lotte Fon-
nesbæk, en vigtig trædesten i arbejdet med at få farmakonom-
uddannelsen akkrediteret som professionsbachelor. 

”Niveauvurderingen betyder, at én af barriererne for at få ud-
dannelsen akkrediteret som en professionsbacheloruddan-

nelse er væk. Vi har nu 
dokumentation for, at ud-
dannelsen har det rette 
niveau, og det betyder, at 
vi ikke længere skal tale 
om et løft af uddannel-
sen, men kan fokusere på 
at udvikle og styrke dens 
rammer og indhold,” si-
ger hun.

I rektorens optik er ni-
veauvurderingen dog 
langt mere end blot et 
skridt på vejen mod en 
professionsbachelor. Den 
har en stor værdi i sig selv, mener hun.

”Først og fremmest vil jeg sige til alle farmakonomer og far-
makonomstuderende: Ret ryggen! I har en uddannelse på pro-
fessionsbachelorniveau. Glæd jer over det, og lev op til det,” si-
ger hun og fortsætter:

”Niveauvurderingen er vigtig for uddannelsen og professio-
nen, og det vil lette kommunikationen, når man som farmako-
nom skal forklare andre om sin uddannelse. Nu kan man sige, 
at man har en lægemiddelfaglig uddannelse, der ligger på pro-
fessionsbachelorniveau. Det er til at forstå,” siger Lotte Fonnes-
bæk. 

Styrke rekrutteringen
Hun forventer også, at det vil styrke rekrutteringen af stude-
rende fremover – og ikke mindst gøre uddannelsen mere at-
traktiv over for de dygtige unge, som man gerne vil appelle-
re til.

”Også her vil niveauvurderingen lette kommunikationen, 
fordi det bliver meget nemmere at relatere uddannelsen til no-
get, som de potentielle ansøgere kan forholde sig til,” siger Lot-
te Fonnesbæk.

Og selv om en niveauvurdering, ifølge Emilie Dupont fra 
Danmarks Akkrediteringsinstitution, ikke betyder, at uddan-
nelsen er gradsgivende, giver retskrav på optag eller er auto-
matisk meritgivende til offentligt anerkendte uddannelser, kan 
den være en hjælp på vejen til farmakonomer, der vil videre-
uddanne sig. 

”Farmakonomer, der gerne vil videreuddanne sig, kan bruge 
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niveauvurderingen til at dokumentere uddannelsens niveau, 
hvilket kan være en hjælp til at opnå merit, når de søger om 
optagelse på andre uddannelser,” siger Emilie Dupont.

Tæt forankret i praksis
Endelig er vurderingen godt nyt til de apotekere, der er be-
kymrede for, at arbejdet med en akkreditering af uddannelsen 
vil medføre en akademisering, påpeger Lotte Fonnesbæk.

”Apotekerne har brug for farmakonomer med en praksisnær 
uddannelse, også i fremtiden. Med niveauvurderingen har vi 
dokumentation for, at man godt kan have en uddannelse på 
professionsbachelorniveau, der er tæt forankret i praksis – og 
det vil vi arbejde for, at den fortsat er,” siger Lotte Fonnesbæk.

Det igangværende samarbejde om udviklingen af farmako-
nomuddannelsen mellem Farmakonomskolen, Farmakonom-
foreningen, de danske sygehusapoteker og Danmarks Apote-
kerforening fortsætter i den kommende tid.  

KADEAU. Niveauvurderingen er et kæmpe klap 
på skulderen til både nuværende og kommende 
farmakonomer, mener rektor for uddannelsen  
Lotte Fonnesbæk.

Udvikling af  
farmakonomuddannelsen

Farmakonomskolen, Danmarks Apoteker-
forening, Farmakonomskolen og de danske 
sygehusapoteker har de seneste år arbejdet 
sammen om at udvikle farmakonomuddan-
nelsen.

Blandt målene er at få akkrediteret uddan-
nelsen til en professionsbachelor, og at den 
bliver en del af det ordinære uddannelsessy-
stem.

Niveauvurderingen er et led i det arbejde.


