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H
vad gør man, når man står med en ledig far-
makonomstilling, som ikke kan besættes? 
Mange vælger at ansætte en farmaceut i ste-
det. Ifølge Apotekerforeningens undersøgel-
se har to ud af tre apotekere, der har ubesatte 

farmakonomstillinger, valgt at ansætte en farmaceut i stedet. 
Tendensen ses også i antallet af timer, som de to faggrupper

lægger på apotekerne. Mens antallet af farmakonomtimer 
samlet set falder, stiger antallet af farmaceuttimer i sektoren. 
I februar i år arbejdede der således hvad der svarer til 56 flere 
fuldtidsansatte farmaceuter på landets apoteker sammenlig-
net med samme måned sidste år.

Lene Kæstel, der driver to bevillinger i Haderslev samt en fi-
lial i Christiansfeld, er en af dem, der har skruet op for antallet 
af farmaceuter. Hun ansætter som regel farmakonomer på bag-
grund af uopfordrede ansøgninger, og hun mærker tydeligt, at 
der er længere imellem dem, end der var tidligere. Det har væ-
ret medvirkende årsag til, at andelen af farmaceuter på hen-
des apotek er vokset. En beslutning, der dog ikke alene er truf-
fet af nød.

”Der er flere fordele ved at have mange farmaceuter på apo-
teket. Det øger fleksibiliteten i forhold til at få dækket farma-
ceutbemandingen. Og så giver det os mulighed for at have en 
farmaceut på filialerne engang i mellem, så vi også kan tilbyde 
medicinsamtaler der,” siger Lene Kæstel.

Kan uddelegere mere
Hun oplever, at hun kan uddelegere flere opgaver til farmaceu-
terne.

”Jeg synes ikke, at man bare kan kigge på lønkronerne. Jeg får 
så meget andet tilbage ved at have mange farmaceuter. Jeg kan 
uddelegere meget mere. De løfter flere opgaver, arbejder mere 

Farmakonommangel får 
apotekere til at ansætte  

farmaceuter 
Vanskeligheder med at rekruttere farmakonomer får 
apotekerne til at ansætte farmaceuter i stedet. De er 

nemmere at rekruttere, og de løfter flere opgaver. 
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Der er flere fordele ved at 
have mange farmaceuter 
på apoteket. Det øger 
fleksibiliteten i forhold til 
at få dækket farmaceut
bemandingen. Og så giver 
det os mulighed for at have 
en farmaceut på filialerne 
engang i mellem.

Lene Kæstel, apoteker, Haderslev Hjorte Apotek 
og Haderslev Løve Apotek
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selvstændigt, kigger mere på medlemsnettet og så videre,” si-
ger apotekeren. 

Hun har under tiden op til tre farmaceuter i skranken på 
samme tid – for det er en farmaceutopgave at stå i skranken på 
et apotek, mener hun. 

”Jeg køber ikke den der med, at det ikke er en spændende ar-
bejdsopgave at stå i skranken. Som farmaceut i skranken råd-
giver du og laver medicinsamtaler, og vi har Office-pakken på 
computerne i skranken, så de kan lave andre opgaver, mens de 
står der,” siger Lene Kæstel.

Alle farmaceuter får i øvrigt det, hun kalder ”læsetid”. Her har 
de faste skemalagte timer til at forberede morgenmøder, sund-
hedsfaglige kampagner, læse op til kurser, planlægge efterud-
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2 ud af 3 apotekere, der har ubesatte  
farmakonomstillinger, har ansat farmaceuter i stedet.

Flere farmaceuter 
på apotekerne

Der arbejder, hvad der svarer til 56 flere fuldtidsansatte farmaceuter på  
apotekerne i februar i år sammenlignet med samme måned sidste år.

flere fuldtidsansatte farmaceuter

Det lavede de farmaceuter, der er blevet ansat på apotek inden for det sidste år:

37% var nyuddannede

33% kom fra en ansættelse på et andet apotek

18% var ledige 

De resterende var blandt andet ansat i privat virksomhed eller ikke-farmaceutjob.

Farmaceuters situation før ansættelsen

56

16% har vanskeligt ved at rekruttere farmaceuter

50% har vanskeligt ved at rekruttere farmakonomer

KILDE: UNDERSØGELSE BLANDT APOTEKERFORENINGENS MEDLEMMER GENNEMFØRT I DECEMBER 2021 OG JANUAR 2022
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dannelse mv.
”Ved at skemalægge læsetiden sikrer vi, at de mere fag-

ligt udviklende opgaver bliver prioriteret,” siger Lene 
Kæstel. 

Farmaceuter i overtal
Også hos apoteker Anja Hoffmann er der skruet op for 

antallet af farmaceuter. Efter at have drevet apotek på 
Langeland i fem år, fik hun sidste år en ekstra bevilling 
i Odense. Her var fire farmakonomer på barsel – og det 
er et problem, når der, ifølge Anja Hoffmann, ikke er ”en 
eneste ledig farmakonom i Odense”. 

Situationen var akut, så hun havde ikke tid til at vente 
på, at et stillingsopslag måske ville give resultat. Hun la-
vede i stedet hurtigt et opslag til en hjemmeside for stu-
derende på Syddansk Universitet. Her følger færdigud-
dannede farmaceuter åbenbart også med, for før dagen 
var omme, havde hun de første tre ansøgninger fra ledige 
farmaceuter, og på få dage havde hun ansat fire.

Dermed er farmaceuterne nu i overtal på Odense Bel-
linge Apotek, og det betyder, at er der skruet op for me-
dicin- og compliancesamtalerne og genordinationerne. 
Og så er de nyuddannede farmaceuter, ifølge Anja Hoff-
mann, dygtige til rådgivning.

”Jeg har fået nogle hamrende dygtige farmaceuter, der 
er meget sultne på at komme i gang og præstere godt. 
Jeg underkender ikke farmakonomernes faglighed, men 
hold nu op, hvor er farmaceuterne fra SDU dygtige i mø-
det med kunderne. Uddannelsen har en meget klinisk 
vinkel, der betyder, at de er ekstremt dygtige til rådgiv-
ning. Og gode til at vurdere, hvem der har behov,” siger 
Anja Hoffman.

Dyr løsning
Og farmaceuterne er, ifølge Anja Hoffmann, meget glade 
for arbejdet i skranken.

”Farmaceuterne elsker kundekontakten, og de har stor 
faglig stolthed over det arbejde, de yder i skranken. Jeg 
tænker selvfølgelig også over at give dem nogle andre ty-
per opgaver - for eksempel dosis- og kvalitetsarbejde, 
faglig opdatering, morgenmødeindslag, som har fokus på 
faglighed, og generel involvering i løsning af for eksempel 
it-mæssige udfordringer. Det kan også være praktisk om-
sætning af det, der står i loven, til brug i hverdagen eller 
løsning af vaccinationsopgaven,” siger Anja Hoffmann.

Selv om Anja Hoffmann er glad for de nyuddannede 
farmaceuter, havde hun foretrukket at ansætte farmako-
nomer. 

”Farmaceuterne gør det supergodt, men det er en dyr 
løsning. Det kommer til at kunne mærkes, når året er 
omme,” siger hun. 
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