Har du interesse
for det sunde liv?
Farmakonom betyder lægemiddelkyndig
Farmakonomer er apotekets største personalegruppe
Tre-årig sundhedsuddannelse med løn

Har du interesse
for det sunde liv?
Farmakonomuddannelsen er en afvekslen-

Du skal søge ansættelse på et apotek

de og udfordrende uddannelse for dig, som

inden den 6. juni. Elevtiden starter den

vil vide en masse om sundhed, sygdom og

1. september. Du er ansat på apoteket i

lægemidler. Og for dig, der er kvalitetsbe-

fuld tid.

vidst og selvstændig, kan lide at arbejde
med it, have med mennesker at gøre samt

Når du har fået tilsagn om en uddannelses-

kan indgå i et team og tage ansvar.

plads på apotek, bliver du automatisk
indkaldt til skoleophold på Farmakonom-

Under uddannelsen skal du tilegne dig fag-

skolen. Mens du er på skoleophold, kan du

lige kvalifikationer til at virke som farmako-

bo og spise gratis på Farmakonomskolen.

nom på privat apotek og sygehusapotek og

Alle elever bor sammen med en medelev

udvikle dine personlige kvalifikationer samt

på dobbeltværelse. Lærebøger og andre

evnen til at udvikle dig med faget.

undervisningsmaterialer bliver betalt af
apoteket, transport til og fra Farmakonom-

Uddannelsen til farmakonom er 3-årig. Ud-

skolen refunderes i et vist omfang og du får

dannelsen veksler mellem skoleophold på

løn i hele din elevtid.

Farmakonomskolen og praktik på apotek.
Apoteksarbejdet kræver, at du er god til
dansk, matematik og it.
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Praktik
på apotek
I praktiktiden træner du praktiske færdig-

Pc

heder og omsætter din teoretiske viden

Du får stillet en bærbar pc til rådighed med

til praksis. For hver praktikperiode har

relevant programmer samt får adgang til en

Farmakonomskolen formuleret en række

hjemmeside med elektroniske uddannelses-

mål, du skal nå.

materialer, fx e-læringsprogrammer og
forskellige typer af opgaver.

Uddannelsen på apoteket består af læring i
det daglige arbejde og aktiviteter på studiedage samt vejledning og coaching.
Studiedage

Udstationering
Under uddannelsen skal du udstationeres
på et andet apotek i fire uger: To af disse på
et apotek med en anden profil end dit eget

Der er en ugentlig studiedag i løbet af

uddannelsesapotek og to i forbindelse med

uddannelsen. Farmakonomskolen læg-

et valgfag sidst i uddannelsen.

ger program for studiedagene. Ud over
studiedagene skal du regne med at bruge
fritid til lektier for at kunne nå målene. Som
din støtte i praktiktiden får du tildelt en eller
flere farmaceuter/farmakonomer, der varetager deres særlige rolle som henholdsvis
uddannelsesansvarlig, vejleder og coach i
forbindelse med din uddannelse.
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Kurser på
Farmakonomskolen
På Farmakonomskolen er der 23 kursusuger, fordelt på syv

Kursusuger

kurser af 3 ugers varighed og et kursus af 2 ugers varighed.
1. år
Du får overvejende teoretisk undervisning, som dels giver

Kursus 1 – 3 uger

dig en faglig viden, og dels lærer dig metoder til, hvordan du

Kursus 2 – 3 uger

tilegner dig ny viden og holder dig ajour. For hvert kursus er

Kursus 3 – 3 uger

der ligesom i praktiktiden formuleret en række mål, du skal
nå.

2. år
Kursus 4 – 3 uger

På kurserne anvendes varierede lærings- og undervis-

Kursus 5 – 3 uger

ningsformer som samtaleundervisning, gruppe- og individuelle opgaver, situationsspil, fremlæggelser, erfarings- og

3. år

casebaseret læring samt projektarbejde og praktiske

Kursus 6 – 3 uger

øvelser, fx i modelapotek og laboratorium. Samtidig bygger

Kursus 7 – 3 uger

undervisningen videre på praktiktidens arbejde (bl.a. med

Kursus 8 – 2 uger

e-læringsprogrammer og videolæring) og på det, du har lært
i praktikperioderne.
En del af undervisningen på Farmakonomskolen foregår
i tværfaglige forløb, der kombinerer flere af uddannelsens
fag.
Kurserne foregår på et forholdsvis højt fagligt niveau. Du
skal således forvente at skulle arbejde selvstændigt med
stoffet ud over undervisningstiden fra kl. 8.30 – 16.00.
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Uddannelsens
indhold
Fag

Valgfag

Uddannelsen omfatter følgende

Det sidste uddannelsesår skal du arbejde

5 fagområder: De angivne ECTS

med et valgfag: Halvanden kursusuge (som

(=European Credit Transfer System)

er fordelt på Kursus 6, 7 og 8), et projekt og

point angiver arbejdsbelastningen og giver

to ugers udstationering.

et billede af fagenes indbyrdes vægtning.
Medicinsk-farmaceutiske fag
78 ECTS
Anatomi og fysiologi, Patologi, Almen farmakologi, Speciel farmakologi, Farmaci
Samfundsfarmaceutiske fag
48 ECTS
Medicinsk sociologi, Lovforståelse,
Sundhedsøkonomi, Klinisk farmaci,
Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
Humanistiske fag
25 ECTS
Psykologi, Etik, Kommunikation,
Pædagogik, Formidling
Organisation og ledelse
16 ECTS
Organisation, ledelse og samarbejde,
Markedsføring og salg, Logistik,
Arbejdsmiljø, Kvalitetsstyring
Metodefag
5 ECTS
Metode
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Uddannelselsforløb på
privat apotek/sygehusapotek
”Kombiordningen”
Et antal elever pr. årgang kan gennemføre
et særligt uddannelsesforløb, hvor man
også er elev på et sygehusapotek. Praktiktiden vil da være nogenlunde ligeligt fordelt
på privat apotek og sygehusapotek med
vekslende ophold efter indbyrdes aftale på
hvert uddannelsessted.
Uddannelsen for disse elever tilrettelægges,
så den også indeholder sygehusspecifikke
emner.
Uddannelsen, herunder eksamensprøverne, er ellers identisk med den uddannelse,
der udelukkende foregår på privatapotek.

Eksamen

Prøve, løbende fra 1. år til 3. år

Alle kursus- og praktikperioder skal bestås.

Prøver på 1. år

Derudover vil der i slutningen af hvert

Basisviden. Skriftlig prøve.

uddannelsesår ligge eksamensprøver.
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Portfolio. Skriftlige tværfaglige opgaver.
Påbegyndes i Praktik 3 og afsluttes i Praktik 7.

Optagelse på
farmakonomuddannelsen
Adgangskrav
•
•
•
•

Optagelse

Gymnasial uddannelse:

For at blive optaget på farmakonom-

Stx, hf, hhx, htx, eux eller IB mv.

uddannelsen skal du have fundet en

Gymnasiale indslusningskurser for 		

uddannelsesplads på et apotek og have

fremmedsprogede (GIF)

skrevet under på en elevkontrakt.

SOSU-assistentuddannelsen med 		
dansk C, naturfag C og engelsk D

Du skal selv finde en uddannelsesplads på

Udenlandske eksaminer, sidestillet

et apotek. Læs mere om, hvordan du bliver

med dansk gymnasial eksamen.

optaget på farmakonomuddannelsen.dk
Der er et mindre antal uddannelsespladser,
hvor man skiftevis er i praktik på et privat
apotek og et sygehusapotek. Hvis du ønsker at komme i betragtning til det kombinerede uddannelsesforløb, skal du sende
identiske ansøgninger til både det private
apotek og sygehusapoteket.
De apoteker, der har ledige uddannelsespladser, fremgår af en liste på farmakonomuddannelsen.dk fra midt i februar, hvor
mange apoteker begynder at ansætte
elever.
Forudsætninger
Hvis du er i tvivl om dine forudsætninger for

Prøver på 2. år

at gennemføre uddannelsen, kan du sende

Rådgivning 1. Mundtlig tværfaglig prøve.

en mail til Farmakonomskolen (sekretariatsf@pharmakon.dk) og få mere at vide om,

Prøver på 3. år

hvad du specielt skal være opmærksom på,

Apoteket. Skriftlig tværfaglig prøve.

og om der kan være behov for, at du dygtig-

Rådgivning 2. Mundtlig tværfaglig prøve.

gør dig inden for specifikke områder inden

Projekt i valgfag.

uddannelsens start.
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