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L E D E L S E

Nyt værktøj skal støtte apotekets  kompetenceudvikling
Kompetenceramme 
skal hjælpe apotekere 
og medarbejdere med 
at afdække og udvikle 
kompetencer.

Af Trine Ganer

Hvilke kompetencer skal være 
til stede på apoteket, for at 
apoteket kan leve op til sine 

forpligtelser og tilbyde borgere og sund-
hedsprofessionelle den bedst mulige 
oplevelse? Det defineres i en ny kompe-
tenceramme udarbejdet af Apotekerfor-
eningen. 

Rammen beskriver de kompetencer, 
som medarbejderne skal have, for at 
apotekets kerneopgaver kan varetages. 
Rammen er tænkt som et værktøj, som 
ledelsen kan bruge aktivt i den løbende 
vurdering af, om apoteket har de nød-
vendige kompetencer, i planlægningen 

af kompetenceudviklingen og ved re-
krutteringen af nye medarbejdere. 

Den kan også anvendes af medarbej-
dere som inspiration til at vurdere og 
vedligeholde egne kompetencer. 

Det nye værktøj, der er udarbejdet i 
samarbejde med Pharmakon, er resul-
tatet af en længere proces, hvor kæder, 
personaleorganisationer og ikke mindst 
Apotekerforeningens medlemsudvalg 
har været inddraget. 

Kompetencerammen skal vurderes 
én gang årligt, så det sikres, at den er op-
dateret og tager højde for udviklingen i 
krav og opgaver på apotekerne. 

Lene Hurup Kristoffersen, 
apoteker på Aarhus Åbyhøj Apotek, 
medlem af Kommunikationsudvalget.

Jeg har netop overtaget en filial, hvor jeg står med 
et helt nyt personale. Her har jeg tænkt mig at bruge 

kompetencerammen som hjælp til at få afdækket de nye 
medarbejderes kompetencer i den snak, jeg snart skal have 
med dem hver især.” 

Jeg vil også bruge kompetencerammen i overvejelser 
om, hvordan opgaverne skal organiseres på de forskel-

lige filialer. Kompetencerammen kan hjælpe mig til at få over-
blik over, hvilke opgaver der ligger på de forskellige filialer, og 
om fordelingen af medarbejderressourcerne er rigtig i forhold 
til at løse dem.” 

Kerly Servilieri, apoteker 
på Kløver Apoteket Brædstrup, 
medlem af Sundhedspolitisk udvalg.

Jeg ser rammen som en slags organiseret rettesnor, som 
kan bruges i mange sammenhænge. Den kan inspirere 

til at tilbyde nye ydelser på apoteket og hjælper til at afklare, 
hvilke kompetencer, det kræver. Jeg har også planer om at 
bruge den til de kommende MUS-samtaler i afklaringen af, 
om den enkelte har de kompetencer, der er behov for i forhold 
til den funktion, de har, og hvordan vi kan lægge en plan for 
udvikling."

Jeg vil også bruge den i rekrutteringen af farmako-
nomstuderende. Den synliggør virkelig, hvor mange 

opgaver vi faktisk løser på apoteket. Og hvor mange kompe-
tencer vi skal have. Den viser, hvad det er, der gør arbejdet på 
et apotek så spændende.” 

Den nye kompetenceramme har været drøftet i medlemsudvalgene. 
Farmaci har spurgt to apotekere, der sidder i udvalgene, hvad de vil bruge værktøjet til.

”

” ”

”

Hvad vil du bruge kompetencerammen til?
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Lov og  
apoteksforståelse

Etik og professionalisme

Lægemiddelfaglig 
viden

Kommunikation

Apoteket som en  
del af sundhedsvæsenet

Specialisering og  
ansvarsopgaver

Lov og apoteksforståelse
Forståelse for lovgivning, 
lægemiddelekspedition, 
arbejdet på apotek mv.

Apoteket som en del af  
sundhedsvæsenet 

Forståelse for sundhedsvæse-
nets indretning, patientforløb, 

apotekets rolle, tværfagligt 
samarbejde mv. 

Specialisering og  
ansvarsopgaver 

Ledelse, forretningsudvikling, 
personaleledelse, sundheds-

ydelser, receptur- og 
skrankeansvar mv.

Etik og professionalisme
Professionel indstilling, etik i 
rådgivningen, samarbejde 

med andre sundheds-
professionelle mv.

Kommunikation
Patientkommunikation, 

onlinerådgivning, kommunika-
tion på sociale medier mv.   

Lægemiddelfaglig viden
Kendskab til kilder, evidensba-
seret beslutningstagen, kend-
skab til farmakoterapi, viden 

om frihandelsvarer mv.


