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Baggrund: Farmakonomuddannelsens nuværende uddannelsesordning og bekendtgørelse er fra 2007. De
kompetencer der efterspørges i sundhedsvæsenet, den fagpolitiske diskussion om uddannelsen og aftagerbehovet
vurderes at have ændret sig, hvorfor det er relevant at udvikle farmakonomuddannelsen. Uddannelsesudvalget har
til formål at rådgive Farmakonomskolen omkring forhold af væsentlig betydning for uddannelsen. Deltagernes
hovedopgave er at fremme farmakonomernes samfundsmæssige værdi, jobmuligheder samt kompetencer.
Deltagerne indgår i arbejdet gennem målrettet og konstruktiv dialog om aftagersidens behov og forventninger samt
en kontinuerligudvikling af uddannelsen.
Formål: Uddannelsesudvalget har til formål at sikre et godt samarbejde mellem uddannelse, aftagere og
samarbejdspartnere. Uddannelsesudvalget har til formål at give centrale interessenter mulighed for at bidrage med
ideer og input til farmakonomuddannelsen.
Værtskab: Uddannelsesudvalget er nedsat af Farmakonomskolens Rektor og Uddannelseschef og
interessenterne inviteres til at bidrage så længe det vurderes relevant og værdi skabene.
Farmakonomuddannelsen er sekretariat og indkalder til møderne, der som udgangspunkt afholdes på Pharmakon,
Milnersvej42, 3400 Hillerød.
Deltagere: Der deltager aftagere fra farmakonomuddannelsen, apoteksområdet, både primære og sekundære, Life
Science-industrien og kommuner. Derudover er der repræsentation fra fagpolitiske organisationer, myndigheder for
lægemiddelområdet samt repræsentanter fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Medlemmerne
udpeges af de aftagere, organisationer, myndigheder og uddannelsesinstitutioner, som Farmakonomskolen har
henvendt sig til. Medlemmerne udpeges årligt og kan forlænges.
Arbejdsform: Uddannelsesudvalget er et diskussionsforum, der giver inspiration og faglige input til
farmakonomuddannelsen.
Kompetence: Uddannelsesudvalget har rådgivningskompetence og fungerer som rådgivende og evaluerende
organ. Uddannelsesudvalget er således ikke et besluttende forum, men et forum, hvor ideer, opfattelser og
udviklingsmuligheder diskuteres.
Mødefrekvens: Uddannelsesudvalget mødes ca. 2 gange om året.
Referat: Der udarbejdes et indholdsreferat, hvori mødemateriale og agenda indgår. Der refereres ikke til, hvem der
fremfører specifikke ideer eller standpunkter, hvilket er valgt for at begrænse referatomfanget og for at fremme en
innovativ, udviklende og kreativ dialog. Der er ikke en godkendelsesproces for referatet, da der ikke er tale om et
besluttende forum. Referatet udsendes og kan suppleres, når relevant.
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