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Det går lidt hurtigere med rekrutteringen af nye 
farmakonomstuderende end sidste år. Men der er langt 
igen, og det er et svært år, ifølge Farmakonomskolens 

rektor Lotte Fonnesbæk

Flere elevkontrakter 
end samme tid sidste år

DET GÅR GODT med rekrutteringen af far-
makonomstuderende til studiestart i sep-
tember. I hvert fald hvis man sammen-
ligner med samme tidspunkt sidste år. I 
slutningen af april i år var der således ind-
gået 193 elevaftaler mod 173 sidste år. Men 
der er stadig langt til målet om at få besat 
alle 290 studiepladser, understreger rektor 
for farmakonomuddannelsen Lotte Fon-
nesbæk.

”Det er tydeligt, at apotekerne gør en 
ekstra indsats i år, og det har givet resultat. 
Men om vi når målet om 290 studerende, 
er uvist. Hvis vi gør, vil vi være helt unikke, 
for det er tiltagende svært at rekruttere til 
velfærdsuddannelserne,” siger hun. 

Det afspejler sig for eksempel på landets 
sygeplejeuddannelser, der har fået 36 % 

færre kvote 2-ansøgninger end sidste år.

Hold kontakten
Hun opfordrer i øvrigt til, at apotekerne 
holder kontakten med de kommende far-
makonomstuderende, som de har indgået 
aftale med. For en indgået aftale er langt fra 
en garanti for, at den unge ikke har fundet 
på noget andet, når det bliver september, 
understreger Lotte Fonnesbæk.

”Der er lang tid til 1. september, når man 
indgår en aftale i foråret. Derfor er det 
utroligt vigtigt, at man holder kontakten 
med dem, man har lavet aftale med. Invi-
ter dem til sommerfesten, skriv at I glæder 
jer, til de starter, så de føler et tilhørsfor-
hold og en forpligtelse,” siger Lotte Fonnes-
bæk.  

20 apoteker 
udvalgt til 
kommune 
projekt

I den kommende tid vil 20 kom-
muner landet over få en hen-
vendelse fra det lokale apotek 
med et tilbud om undervisning 
i medicinhåndtering til medar-
bejderne på botilbud, plejecen-
tre og i hjemmeplejen. 

Henvendelsen sker som led 
i det nyligt igangsatte projekt, 
som skal undersøge, hvordan 
apotekets kompetencer kan 
anvendes til at højne medicin-
sikkerheden i kommunerne. 43 
apoteker meldte sig for nylig 
som interesserede i at deltage. 
Ud af dem blev 20 apoteker 
fordelt over hele landet udvalgt 
ved en lodtrækning. 

Alle kommuner, der siger ja til 
at deltage, får et obligatorisk 
undervisningsforløb i medi-
cinhåndtering. Hvad apoteket 
herefter skal levere, aftales med 
udgangspunkt i kommunens 
behov. 

Projektet finansieres af midler 
afsat i bruttoavanceaftalen for 
2020-2021. 
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Rekordmange 
medicinsamtaler 

I marts fik 4.477 borgere 
en medicinsamtale på et 
af landets apoteker. Det er 
1.168 flere end den tidligere 
månedsrekord på 3.309 
samtaler. 

Også compliancesamta-
lerne slog rekord i marts 
med 1.740 gennemførte 
samtaler. Det er 233 flere 
compliancesamtaler end 
den tidligere rekord på 
1.507 samtaler på én må-
ned. 

I marts holdt Apoteker-
foreningen tre temadage 
om medicin- og complian-
cesamtaler med fokus på 
implementering og visita-
tion til samtalerne med 120 
deltagere. Få 9 gode råd 
opsamlet på temadagene 
på side 23.

Hvordan går det med arbejdsmiljøet 
på apotekerne? Og hvordan skaber 
man som leder en attraktiv arbejds-
plads i en tid, hvor der er rift om de 
sundhedsfaglige medarbejderressour-
cer?

De spørgsmål kommer under be-
handling på Apotekerkonferencen, der 
afholdes på Hotel Munkebjerg i Vejle 
i forlængelse af Apotekerforeningens 
generalforsamling den 18. og 19. maj.

Jan Hyld Pejtersen, seniorforsker 
fra VIVE kommer og præsenterer 

hovedresultaterne i den undersøgelse 
af farmakonomernes arbejdsmiljø, 
som VIVE har gennemført for Farma-
konomforeningen. Derefter vil Anna 
Mathiasen, der er vicedirektør i 
CRECEA, kaste lys over, hvordan trivsel 
og det gode arbejdsmiljø er med til 
at tiltrække og fastholde de gode 
medarbejdere.

Også to af parallelsessionerne vil 
have fokus på at inspirere til, hvordan 
apotekerne kan styrke arbejdsmiljøet.

APOTEKERKONFERENCE 

Fokus på den attraktive arbejdsplads

Flere brugere af 
dosispakket medicin

Antallet af brugere af dosispakket 
medicin er steget med ca. 2.000 siden 
årsskiftet, så der pt. er 35.400 borge
re, der får dosispakket deres medicin. 
Stigningen kommer i kølvandet på 
blandt andet den honoraraftale, der 
midlertidigt udløser et tilskud til den 
praktiserende læge ved ordination af 
dosispakket medicin. Desuden har en 

kampagne fra Kommunernes Lands-
forening udbredt information om 
dosispakket medicin i kommunerne, 
og IT-understøttelsen i lægesystemer-
ne er forbedret.

Honoraraftalen med lægerne er i 
øvrigt forlænget, så den gælder til og 
med maj i år.


