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Lad kommende farmakonom
studerende blive en del af 
personalegruppen, så snart 
uddannelsesaftalen er under-
skrevet, hvis frafald før ud-
dannelsesstart skal undgås, 
lyder rådet fra Apotekerfor-
eningen.

AF: ANNE-SOPHIE RØMER THOSTRUP

Der er fuld gang i rekrutteringen af 
kommende farmakonomstude-
rende til apotekerne landet over. I 

slutningen af marts var der således indgået 
167 uddannelsesaftaler, hvilket er rekord-
mange sammenlignet med samme tids-
punkt de foregående år. 

Og det er først og fremmest positivt, at 
der er gang i rekrutteringen af kommende 
farmakonomer til sektoren – men det un-
derstreger behovet for, at apotekerne hol-
der kontakten til de kommende studeren-
de, så de bevarer motivationen, lyder rådet 
fra Jens Tousgaard, som er chefkonsulent i 
Danmarks Apotekerforening.  

”Når så mange indgår uddannelsesaftaler 
allerede i begyndelsen af året, er det ekstra 
vigtigt, at man i den mellemliggende peri-
ode sørger for at skabe en god og menings-
fuld relation til de kommende studerende, 
og at man holder kontakten, så de stude-
rende bevarer deres engagement i forhold 
til at starte på uddannelsen, ” siger han.

Sidste år valgte 48 kommende studeren-
de, svarende til ca. 17 % af det endeligt op-

tagne antal, at springe fra inden studiestart 
– en beslutning, der kan have mange år-
sager. Nogle vil dog muligvis kunne fore-
bygges, mener Jens Tousgaard.

”Det kan være fristende at bruge al 
sin energi på at hverve de nye farmako-
nomstuderende, mens man måske glem-
mer lidt at holde kontakten, når først afta-
len er indgået. Og så er der jo en risiko for, 
at de studerende når at lave andre planer i 
mellemtiden,” siger han.

Derfor er det en god idé at invitere de 
kommende studerende med til sociale ar-
rangementer, så de bliver en del af det kol-
legiale fællesskab. Og så skal man sørge for 
at spørge ind til ønsker og forventninger, så 
man sørger for, at motivationen for at ar-
bejde på apotek opretholdes. 

”Det styrker engagementet, hvis de med 
det samme føler sig som en del af fælles-
skabet. Det inkluderer, at man værdsæt-
ter og anerkender de nye medarbejdere, så 
der skabes en følelse af gensidig ansvarlig-
hed, som gør, at de også får lyst til at bidra-
ge både fagligt og socialt. Forskning siger, at 
det er lettere at udvikle sine kompetencer, 
når man er en del af et stærkt fællesskab, 
og man føler, at der er en større mening 
med jobbet,” siger Jens Tousgaard.  

Apotekere vil gerne gøre mere
Farmaci har været i kontakt med flere apo-
tekere, som fortæller, at de gerne vil være 
mere opmærksomme på at holde kontak-
ten med de kommende studerende, men 
at det sommetider glider lidt i baggrunden 
i en travl hverdag. 

På Albani Apotek i Odense er man dog 
bevidst om, at det er vigtigt, at de kom-
mende studerende bliver en del af apote-

I sommer holdt vi 
en lille sommerfest 
i min have for at 
fejre, at to af vores 
farmakonom-
elever var blevet 
færdiguddannet, 
og der inviterede vi 
også de kommende 
farmakonom-
elever med, og det 
var et rigtig fint 
arrangement, som 
vi helt sikkert skal  
gentage  
Kirsten Lindholm, apoteker

God kontakt er vigtig ved  
tidlige uddannelsesaftaler
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KILDE: JENS TOUSGAARD,  
CHEFKONSULENT,  

APOTEKERFORENINGEN

råd til fastholdelse af kommende 
farmakonomstuderende

Lad den kommende studerende være 
en del af fællesskabet fra kontrak-
ten er underskrevet. Anse den stude-
rende som en del af personalegruppen 
fra den dag, kontrakten er underskre-
vet. Er der sociale begivenheder efter 
arbejde, så invitér altid den kommende 
studerende med. 

Etablér begivenheder, hvor den 
kommende studerende kommer 
på apoteket inden studiestart. Lav 
”hilsepåmøder," hvor man lærer sine 
kommende kollegaer at kende. Eller 
ansæt den studerende som service-
medarbejder inden studiestart, så der 
er en glidende overgang mellem job 
som ikkeapoteksfaglært og studie-
start.

Spørg, om den kommende stude-
rende har forslag og integrér dem i 
dagligdagen. Tal med din nye med-
arbejder om, hvad han eller hun kunne 
tænke sig før og lige efter opstart. Gør 
det mere end én gang.

Vis den kommende studerende, 
hvorfor apoteket er en meningsfuld 
arbejdsplads. Gør det klart, hvorfor I 
findes som arbejdsplads, og hvordan 
I kan være med til at gøre en forskel 
for andre. Det stemmer overens med 
manges ønske om at gøre en forskel 
igennem deres arbejde.
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> ket, allerede inden de starter på uddan-
nelsen. 

”Vi gør, hvad vi kan for at holde kon-
takten med de kommende studerende, 
men de plejer faktisk også at være gode 
til selv at komme ned og få en kop kaffe 
ind i mellem, så man lige får snakket. Og 
så plejer vores uddannelsesansvarlige 
på apoteket også at tilføje dem som ven-
ner på Facebook, så de har mulighed for 
at kommunikere den vej,” siger apoteker 
Kirsten Lindholm.

Hun har også haft succes med at invi-
tere de kommende studerende med til 
sociale arrangementer. 

”I sommer holdt vi en lille sommer-
fest i min have for at fejre, at to af vo-
res farmakonomelever var blevet færdi-

guddannet, og der inviterede vi også de 
kommende farmakonomelever med, og 
det var et rigtig fint arrangement, som vi 
helt sikkert skal gentage,” siger hun. 

Vil gerne holde på sine farmakonomer
Når først de studerende er begyndt på 
apoteket, er Kirsten Lindholm også be-
vidst om, at de skal have en god tid på 
apoteket, hvor der både er fokus på fag-
lighed og på det kollegiale fællesskab.

”Vi går meget op i at tage eleverne med 
fra dag ét, hvor de hele tiden får sideop-
læring, når de står i skranken. Det er 
også vigtigt, at de får lov at få ansvar og 
bruge den viden, de eventuelt har kun-
net tage med fra tidligere jobs. Lige nu 
har vi en farmakonomelev, som er ud-

dannet sygeplejerske, og en anden, som 
har en baggrund inden for hudpleje, og 
der får de selvfølgelig lov til at sætte de-
res viden i spil, når det giver mening, 
selvom de er elever, ” siger hun.

For ikke at komme til at mangle far-
makonomer på sit apotek har Kirsten 
Lindholm besluttet, at hun vil til at tilby-
de de studerende en ansættelse allere-
de et halvt år inden, de har afsluttet de-
res uddannelse.

”Jeg vil gerne beholde de farmakono-
mer, som vi uddanner, også selvom vi 
måske bliver lidt overbemandede i en 
periode: Men hellere det, end at vi står 
og mangler medarbejdere igen,” siger 
hun.  

TANDBØRSTE
HVORFOR SKAL MAN ALTID VÆLGE EN BLØD

En normal tandbørste har 
ca. 500-800 børstehår: En stor 
mængde plak bliver efterladt 
på tænderne mellem de 
enkelte børstehår.

CURAPROX tandbørster har mellem  
1560-12460 børstehår: De fjerner effektivt plak  
- takket være de ekstremt tætte børstehår  
samt patenterede Curen fibre. Samtidig så er de  
skånsomme for tænder og tandkød på grund 
af de ultra softe børstehår.

x

CURAPROX 
CS 5460



Se instruktionsvideo

Anbefales af



Med til personalemøder og padel
På Åbyhøj Apotek i Aarhus sørger de 
også for, at de studerende bliver en del 
af personalegruppen, allerede fra kon-
trakten er underskrevet. Her inviterer de 
for eksempel altid de studerende med til 
personalemøderne. 

”Det er selvfølgelig frivilligt, om man 
vil komme, og det skal jo også lige pas-
se ind i forhold til arbejde, skole eller 
lignende. Men vi starter altid persona-
lemøderne med at spise sammen, så det 
er en god mulighed for lige at hilse på de 
andre,” fortæller Camilla Hovgaard, som 
er farmakonom og uddannelsesansvar-
lig på Åbyhøj Apotek. 

Hun blev selv færdiguddannet i som-

mer og husker, at det var en god oplevel-
se, at hun blev inviteret med til arrange-
menter og blev betragtet som en del af 
personalegruppen, allerede inden hun 
startede på apoteket.

”Jeg gik på højskole, inden jeg startede 
på uddannelsen, så jeg kunne ikke lige 
kigge forbi, men jeg nåede da at delta-
ge på et personalemøde forinden, og det 
var rigtig rart lige at få sat ansigt på de 
nye kollegaer og se apoteket igen,” for-
tæller hun. 

Når der er sociale arrangementer på 
Åbyhøj Apotek, er de kommende stude-
rende også inviteret. Foruden den årlige 
sommerfest, hvor de nyuddannede far-
makonomer bliver fejret, er der jævnligt 

personalearrangementer på apoteket.
”Vores chef (red: Lene Hurup Kristof-

fersen) har generelt et stort fokus på, at 
apoteket skal være en god arbejdsplads, 
så vi plejer at have et månedligt arrange-
ment, hvor personalegruppen laver no-
get socialt sammen. Vi har både været 
ude at spille minigolf og padel, og næste 
gang skal vi lave SMART hjernetræning. 
Arrangementerne betyder meget, og er 
med til at styrke sammenholdet på apo-
teket,” fortæller Camilla Hovgaard.  
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Receptfri tablet mod transportsyge

Postafen
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Mod søsyge og køresyge
Det aktive stof meclozin, et antihistamin, dæmper  
de funktioner i det indre øre der har med  
balancen at gøre, og har på denne måde  
effekt mod utilpashed og opkastninger. 
Virkningstiden er ca. 12 timer. Tabletten  
tages 1 time før afrejsen sammen  
med et måltid, vand eller andre  
alkoholfri drikkevarer.

Postafen er en receptfri tablet mod køresyge til voksne, og 
børn fra 12 år. Udmærket at have med på rejsen eller ferien.

Postafen® 25 mg tabletter (meclozinhydrochlorid). Indikationer: Allergiske sygdomme, især urticaria, høfeber og allergisk rhinit. Transportsyge. Dosering: Allergiske sygdomme: Voksne og 
unge over 12 år: 1– 2 tabletter (25-50 mg) daglig. Transportsyge: Voksne og unge over 12 år: 1–2 tabletter (25-50 mg) 1–2 timer før afrejse. Kontraindikationer: Søvnapnø. Overfølsomhed over 
for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller piperazinderivater. Patienter med leverinsufficiens. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du 
har: forhøjet tryk i øjet, vandladningsbesvær eller forsnævring af blærehalsen, pylerostenose, nedsat bevægelighed af tarmen, myasthenia gravis, demens, vejrtrækningsbesvær eller tendens 
til kramper. Hvis du er ældre. Graviditet og amning: Postafen bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Bør ikke anvendes i ammeperioden, da det formentlig 
udskilles i modermælk. Trafik- og arbejdssikkerhed: Postafen kan især ved starten af behandlingen og ved øgning af dosis, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i 
væsentlig grad. Bivirkninger: Mere end 10 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De almindeligste bivirkninger er døsighed, sedation, træthed og svækkelse. Pakninger: 
10, 20, og 100 tabletter. Priser: Dagsaktuel pris findes på Medicinpriser.dk. Udlevering: Håndkøb - apoteksforbeholdt. Må kun udleveres til personer over 18 år. Dette er uddrag fra produkt-
resume dateret 4 april 2022, www.produktresume.dk. CampusPharma AB Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg Sverige. Tel +46 31 20 50 20. www.campuspharma.se. www.postafen.dk
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