Referat af uddannelsesudvalgsmøde den 26. maj 2021
Agenda
1. Uddannelsen i en tid med corona
a. Status
b. Hvad er vi lykkedes med, og hvor er vi nu?
c. Input/observationer fra udvalget
2. Status for udvikling af farmakonomuddannelsen
3. Uddannelsesudvalgets behov og ønsker frem til næste møde
4. Eventuelt
Deltagere
Sygehusapoteker, Lisbeth Muurholm
Næstformand for De Studerendes Råd, farmakonomstuderende Lone Kudsk
Apoteker Anne Kahns, Danmarks Apotekerforening
Formand Ann-Mari Grønbæk, Farmakonomforeningen
Formand Rikke Løvig Simonsen, Pharmadanmark
Skoleleder og formand for Uddannelsesrådet UIf Madsen, School of Pharmaceutical Science
Lektor Ulla Hedegaard, Syddansk Universitet
Politisk chef for kliniske forsøg og lægemiddelproduktion Jakob Bjerg Larsen, LIF
Rektor Lotte Fonnesbæk, farmakonomuddannelsen
Sektionsleder Mette Skjøtt, farmakonomuddannelsen
Uddannelseschef Hassan Salmasi, farmakonomuddannelsen (referent)
Der var afbud fra Lægemiddelstyrelsen og medicinfaglig konsulent Annette Lund, Københavns Kommune
Mødet blev afholdt via Microsoft Teams.
Ad. 1. Uddannelsen i en tid med corona
Hassan Salmasi (HAS) bød velkommen og præsenterede uddannelsens prioriteringer og tiltag i en tid, hvor
fysisk undervisning og møder har været erstattet med online tiltag.
Farmakonomuddannelsen har gennemført en undersøgelse, hvor studerende på alle tre årgange har
evalueret onlineundervisningen. Undersøgelsen blev gennemført december 2020 og de tiltag, der kunne
effektueres, blev implementeret i 1. kvartal af 2021. Data samt de spørgsmål de studerende blev stillet ifm.
undersøgelsen sendes til udvalget sammen med referat.
HAS delte, at uddannelsen har fokus på, hvordan de skriftlige eksamener 2021 kan afvikles i et format, så
eksamenssættene bliver mere online venlige. Her har uddannelsen inviteret nuværende studerende og
dimittender fra sidste år til dialog og sparring.
Ad. 2. Status for udvikling af farmakonomuddannelsen
Lotte Fonnesbæk (LF) orienterede udvalget om, at der er indgået et samarbejde mellem Danmarks
Apotekerforening, Farmakonomforeningen, Sygehusapotekerne i Danmark og farmakonomuddannelsen
med Danske Professionshøjskole (DP).
DP har udpeget en projektgruppe med deltagelse fra Københavns Professionshøjskole (KP) og VIA
University College (VIA). Formand for projektgruppen er Joanna Frølich, uddannelsesdekan for
sygeplejerskeuddannelserne ved VIA. Projektgruppen har i første omgang til opgave at sikre en
prækvalifikation af farmakonomuddannelsen som professionsbachelor.
Derefter har projektgruppen til opgave at sikre at farmakonomuddannelsen pr. september 2024 kan åbne for
en ny farmakonomuddannelse som professionsbachelor.
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Ad. 3. Uddannelsesudvalgets behov og ønsker frem til næste møde
Et medlem af uddannelsesudvalget rejste udfordringen rekruttering af kommende studerende. På den
baggrund kunne det være interessant at bliver klogere på, hvad gør farmakonomuddannelsen for bedre
rekruttering? Hvilken rolle og ansvar har uddannelsesapotekerne? Hvilke generelle udfordringer har
professionsbacheloruddannelser og andre videregående uddannelser ift. rekruttering af studerende.
Et andet medlem delte, at fremtidens kompetencer hos akademikere og professionsbachelorer var et
område, der analyseres og kigges meget på i øjeblikket. Både i life science- og apotekssektoren.
Ad 4. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
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