Studerende på
farmakonomuddannelsen
Værd at vide

Hvad skal du
være opmærksom på?
Hvad er det for en uddannelse?

I praktikperioden er du på et uddannelses-

Farmakonomuddannelsen er en sundheds-

apotek hvor du har en arbejdsuge på 37

faglig vekseluddannelse og er samlet set

timer.

vurderet til at være på niveau 6 i Kvalifika-

Dine arbejdsdage følger apotekets åbnings-

tionsrammen for Livslang Læring. Det vil

tider. Det indebærer, at du kan have en

sige, at uddannelsen niveaumæssigt svarer

ugentlig fridag. Derudover har du i de fleste

til en professionsbacheloruddannelse.

uger en ugentligt studiedag. Som studeren-

På uddannelsen får du både teoretisk viden

de har du hjemmearbejde, opgaver der skal

og praktisk erfaring. Derudover rummer

løses og pensum/teori der skal læses.

uddannelsen elementer fra naturvidenskabelige, samfundsmæssige og humanistiske

Du har mødepligt både på apoteket og på

fagområder. Du kommer derfor rundt om

skolen.

hele mennesket.

I skoleperioderne er der undervisning fra kl.

Målet med uddannelsen er, at du som

8.30-16.00, fredag 8.15-15.45. Herefter skal

farmakonom giver en faglig rådgivning om

du læse lektier og deltage i gruppearbejde.

lægemidlerne. Det kræver en stor faglig
viden om sygdomme, lægemidlers virk-

Skoleperioderne foregår på Farmakonom-

ninger og bivirkninger. Du skal også give

skolen, hvor du har mulighed for at bo i de

råd til, hvad kunden/patienten selv kan gøre

3 uger, som perioden varer. Det er muligt at

for at blive rask.

tage hjem i weekenden.

For at opnå den faglige viden kræver det,
at du arbejder aktivt med sygdomslære og

Skoleperioderne ligger fordelt fra sommer

lægemiddellære gennem hele uddannel-

til vinter, som regel fra midt i august til midt i

sen. Du skal derfor forvente en relativt stor

december og fra starten af januar til slutnin-

arbejdsbyrde med læsning og løsning af

gen af maj. Skoleperioderne kan også ligge

opgaver, både på arbejdet og i fritiden

i skolernes efterårs- og vinterferie.

– under hele uddannelsen.
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Arbejdsbelastningen

Studiedag i praktikken

Der er mange skriftlige opgaver både

Studiedagene skal bruges til at

i praktiktiden og på kurserne. Flere af

•

løse/besvare opgaver

opgaverne skal bestås og vil afspejle dine

•

se videokonferencer

kompetencer i forbindelse med rådgiv-

•

gennemgå e-læringsprogrammer

ning af kunder/patienter. Du skal forstå de

•

besvare støttespørgsmål

faglige elementer og kunne forklare dem til

•

udføre test

ikke-fagpersoner.

•

træne med coach

•

have samtaler med vejledere og

Planlægning af din tid

uddannelsesansvarlig.

Du skal planlægge din tid, så du hele tiden
har overblik over din uddannelse. Fx skal

Hjemmeopgaver i praktikperioden ud

du

over studiedagene, fx

•
•

•

planlægge efter alle deadlines i løbet af

•

eksamenstræning/eksamenslæsning

uddannelsens tre år.

•

læse pensum til opgaver, der løses på

planlægge indholdet i studiedagene og

studiedage

udstationering i forhold til mål, der skal

•

lave vendekort

opfyldes

•

opgaver med påmindelse om, hvad du

være forberedt til hver studiedag og alle

skal have klar til en decentral studiedag

kursusophold
•

læse lektier og deltage i gruppearbejde

eller et kursus
•

på skoleophold
•

planlægge eksamenslæsning og

opgaver med påmindelse om, hvad et
projektoplæg skal indeholde

•

de opgaver, du ikke når på studiedage.

aflevere eksamensopgaver.
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Læring
Ansvar for egen læring

Læring i det daglige

Farmakonomuddannelsen er en videregå-

Under din uddannelse vil du hele tiden

ende uddannelse, og derfor har du ansvar

lære – ikke kun når du er på skole eller har

for egen læring. En stor del af det er, at du

studiedag.

tager ansvar for, at du lærer under hele din
uddannelse. Det vil sige, at du sætter dig

Læring i det daglige er bl.a. at reflektere

ind i de mål, der gælder for dig i de aktuelle

over, hvad du arbejder med, fx når du sæt-

perioder af din uddannelse, og at du selv

ter varer på plads og ekspederer kunder på

følger op på, om du har nået målene og

apoteket.

samler op på det, du mangler.
Husk at spørge dine kolleger, når du har
Vi forventer, at du planlægger dine stu-

spørgsmål, eller skriv dem ned, og under-

diedage, så du er forberedt og har læst til

søg senere. Brug fx logbog.

selve studiedagen hjemme.
Du skal informere din vejleder/coach i god
tid, så han/hun også kan være forberedt til
jeres tid sammen på din studiedag.
Vi forventer også, at du er forberedt til skoleperioden og er aktiv i timerne.
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I løbet af din
uddannelse...
Udstationering

Prøver på uddannelsen

Du skal udstationeres to gange under din

Alle skole- og praktikperioder skal bestås.

uddannelse, begge gange i to uger. Du skal

Derudover vil der i slutningen af hvert

planlægge transport og ophold i forbindelse

uddannelsesår ligge eksamensprøver.

med dine udstationeringer efter aftale med
dit uddannelsesapotek. Der skal skrives en

Prøve, løbende fra 1. år til 3. år

rapport for hver udstationering

• Portfolio. Skriftlige tværfaglige opgaver.

Decentrale studiedage

Påbegyndes i Praktik 3 og afsluttes i Praktik 7.

På dit 2. uddannelsesår skal du sammen

Prøve på 1. år

med din coach på uddannelsesapoteket

• Basisviden. Skriftlig prøve.

deltage i to decentrale studiedage.
Prøve på 2. år
De decentrale studiedage i Hillerød, i Jylland

• Rådgivning 1. Mundtlig tværfaglig prøve.

eller på Fyn.
Prøver på 3. år
• Apoteket. Skriftlig tværfaglig prøve.
• Rådgivning 2. Mundtlig tværfaglig prøve.
• Projekt i valgfag.
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Uddannelsesapoteket
Samarbejde

Skolen orienterer dit uddannelsesapotek

Du, dit apotek og Farmakonomskolen har en

i følgende tilfælde

fælles interesse, nemlig at du gennemfører

•

Hvis du ikke består Kursusbeståelsesopgaver efter 2 forsøg.

farmakonomuddannelsen. I nogle situationer
kan du have behov for ekstra støtte, ekstra

•

Hvis du har fravær.

opgaver eller samtaler.

•

Hvis vi er bekymrede for, om du kan
bestå kommende prøver.

For at du får det bedste forløb, samarbejder
Farmakonomskolen med dig og dit apotek,

•

Hvis der er prøver, du ikke består.

og vi lægger op til at have en åben dialog

•

Hvis vi er bekymrede for, om du kan

om, hvordan det går dig i uddannelsen.
Nedenfor kan du se, i hvilke tilfælde skolen
som minimum vil være i kontakt med din uddannelsesansvarlige og/eller din apoteker.

gennemføre uddannelsen.

Uddannelsespakken

Som studerende får du udleveret en
uddannelsespakke fra apoteket. Uddannelsespakken indeholder en pc med alle
relevante programmer, som du får brug
for under din uddannelse. Du får også
udleveret alle relevante bøger du skal bruge
på uddannelsen.
Du har ret til at få dækket dine transportudgifter med offentlig transport af uddannelsesapoteket i forbindelse med rejser til
og fra skolen.
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