Referat
Møde i Uddannelsesudvalg, torsdag den 9. maj 2019 kl. 13:00 – 15:30
Farmakonomskolen, Milnersvej 42, 3400 Hillerød.
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Analyse af dimensionering
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Eventuelt

Deltagere
Farmakonomforeningen
Sygehusapotekerne i Danmark
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Lægemiddelindustriforeningen
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Farmakonomskolen
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Farmaceutuddannelsen ved SDU
Københavns Kommune
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Pharmadanmark
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Studerende ved farmakonomuddannelsen

Afdelingschef Mette Guldberg
Sygehusapoteker Lisbeth Muurholm
Næstformand Jeanette Juul Rasmussen
Chefkonsulent Jakob Bjerg Larsen
Rektor Lotte Fonnesbæk
Uddannelseschef Hassan Salmasi
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Dias vist på mødet fremsendes med referatet.

Ad 2. Status på uddannelsen siden sidst
Lotte Fonnesbæk (LF) orienterede om Farmakonomskolens arbejde for at få akkrediteret uddannelsen som
professionsbachelor siden seneste møde i uddannelsesudvalget.
Udover antallet af møder, som er beskrevet på slides, har LF haft møde med lederen af sygeplejerskeuddannelsen
på VIA for at drøfte mulighederne for faglige synergier mellem de to uddannelser.

Ad 3. Niveauvurdering og indplacering i Kvalifikationsramme for Livslang Læring
LF redegjorde for akkrediteringsinstituttets kommende arbejde med at niveauvurdere og indplacere uddannelser på
Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.
LF fortalte i øvrigt, at hun har kontaktet Styrelsen for IT og Læring med det formål at afklare Farmakonomskolens
muligheder for at komme tilbage under den koordinerede tilmelding (KOT).
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Ad 4. Analyse af dimensionering
LF redegjorde for, at Farmakonomskolen i første omgang vil undersøge efterspørgslen efter farmakonomer i antal,
mens der senere vil blive gennemført en undersøgelse af aftagernes kompetencebehov.
LF redegjorde for det foreslåede design af undersøgelsen, og at der blandt andet lægges op til, at der
gennemføres en workshop med inddragelse af interessenter. Formålet er at kvalificere spørgerammen til
undersøgelsen.
Det blev i den forbindelse nævnt, at det er afgørende, at Rambøll er opmærksomme på udfordringerne ved at
afdække efterspørgslen. Ikke mindst blandt aftagere, som ikke er hovedaftagere. Det blev tillige nævnt, at
arbejdsgiverne ikke nødvendigvis har farmakonomer i tankerne i forhold til de specifikke opgaver, som i dag
imødekommes af andre faggrupper.
Der blev desuden rejst spørgsmål om, hvorvidt det er tilstrækkeligt at interviewe 10 personer i undersøgelsen.

Ad. 5. Rammer og struktur for farmakonomuddannelsen som professionsbachelor
Hassan Salmasi (HS) redegjorde for Farmakonomskolens arbejde med at afdække, hvilke rammer og strukturer
farmakonomuddannelsen kan udvikle sig i retning af. Herunder spørgsmål om varighed af uddannelsen og
uddannelsens indhold og struktur.
Det blev nævnt, at det kan være gavnligt, hvis en forlængelse af uddannelsen kan give plads til specialisering, hvor
farmakonomerne kan få et bedre indtryk af arbejdet i bl.a. industrien, almen praksis, sygehusvæsenet og på det
kommunale område.
Det blev også nævnt, at kommende farmakonomer skal bibringes en dybere forståelse af det øvrige sundhedsvæsen og evnen til at arbejde tværfagligt.
Det blev ydermere nævnt, at udviklingen i personlig medicin stiller særlige krav til sundhedsvæsnet for at sikre, at
det er de rette patienter, der får den rette medicin på rette vis. Her kan farmakonomerne få en rolle i den nærmeste
fremtid. I det hele taget er det interessant at afdække, hvad udviklingen på det teknologiske område og aftagernes
behov for farmakonomernes kompetencer vil betyde for udviklingen af uddannelsen.

Ad 6. Oprettelse af de Studerendes Råd
HS orienterede om, at Farmakonomskolen har etableret De Studerendes Råd.
LF orienterede i øvrigt om, at Farmakonomskolen vil gennemføre en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen.
Den vil først blive gennemført efter sommerferien, forventeligt i løbet af oktober måned.

Ad 7. Eventuelt
Der sendes Doodle ud til næste møde, som forventes, afholdt om cirka seks måneder.
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