Interesserer du dig for
mennesker, sundhed og
lægemidler?

Jobbet som farmakonom
Farmakonomer er med til at sikre høj sikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Både når det gælder
patient- og medicinsikkerhed.
Farmakonomer har viden inden for medicin, sundhed og sygdom. Famakonomer bidrager til at sikre, at
borgerne får den rigtige medicin, og ved, hvordan den tages korrekt. Som famakonom arbejder du tæt
sammen med andre faggrupper i sundhedsvæsenet - fx farmaceuter, læger, sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter.
Farmakonomer har en bred faglig viden inden for bl.a. farmakologi, anatomi, sygdomslære og kommunikation. Farmakonomer har mange jobmuligheder inden for sundhedssektoren og arbejder på apoteker,

sygehusapoteker, i kommuner og i life science-industrien (lægemiddelindustrien).

Farmakonomuddannelsen
Uddannelsen er en 3-årig sundhedsuddannelse på professionsbachelorniveau. Uddannelsen er et
fuldtidsstudie, der veksler mellem studieophold på Farmakonomskolen i Hillerød og praktik på et
uddannelsesapotek.
For at blive optaget på uddannelsen til farmakonom skal du selv finde en uddannelsesplads på et apotek
og underskrive en kontrakt med apoteket. På farmakonomuddannelsen.dk finder du en liste over ledige
uddannelsespladser og tips til en motiveret ansøgning.

Økonomi
Du får løn under uddannelsen i henhold til overenskomst med Farmakonomforeningen. Du har ikke udgifter
til lærebøger, pc og andre undervisningsmaterialer, da det indgår i uddannelsen.
Der er ikke omkostninger forbundet med ophold og forplejning under studieophold på Farmakonomskolen.
Transport til og fra Farmakonomskolen refunderes i henhold til gældende retningslinjer.
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Praktik på apotek
På apoteket er du en del af fællesskabet allerede fra første dag. Du deltager i det daglige arbejde og får
indblik i arbejdsopgaverne.
Uddannelsen på apoteket består af læring i det daglige. Både i samarbejde med dine kolleger og ved
aktiviteter på studiedage.
Du bliver trænet og støttet i at rådgive kunder på apoteket. Det kræver faglig viden, og du vil med tiden
gennemføre rådgivning på egen hånd – dog altid under supervision af en uddannet farmakonom eller
farmaceut.
Formålet med praktikken er at omsættes teoretisk viden til praksis. For hver praktikperiode har
Farmakonomskolen formuleret en række mål, du skal nå.

Studiedage
Som studerende har du én ugentlig studiedag, når du er i praktik. Farmakonomskolen lægger program
for studiedagene, hvor der kan være forberedelse. I praktikken har du kolleger, der varetager den særlige
rolle i at støtte og coache dig.

Korte praktikforløb
Praktikken på dit uddannelsesapotek suppleres af fire uger, hvor du fx er på et sygehusapotek, i en lægepraksis, i en kommune eller andre steder i sundhedsvæsenet. De korte praktikforløb er blandt andet med
til at give dig en bredere forståelse af farmakonomers rolle i sundhedsvæsenet og i forskellige tværprofessionelle sammenhænge.
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Studieophold på Farmakonomskolen
I løbet af uddannelsen er du på Farmakonomskolen i 23 uger.
På skolen oplever du varierede lærings- og undervisningsformer som klasseundervisning, gruppe- og
individuelle opgaver, projektarbejde, fremlæggelser samt praktiske øvelser, fx i skolens træningsapotek og
laboratorium. Undervisningen bygger videre på den læring, du tilegner dig i praktikken. En del af undervisningen på Farmakonomskolen foregår i tværfaglige forløb, der kombinerer flere af
uddannelsens fag.
Alt undervisningsmateriale og undervisning er på dansk.

Studieperioder
1. år

KURSUS 1

KURSUS 2

KURSUS 3

3 UGER

3 UGER

3 UGER

LØBENDE PRAKTIKPERIODER

2. år

KURSUS 4

KURSUS 5

3 UGER

3 UGER

LØBENDE PRAKTIKPERIODER

3. år

KURSUS 6

KURSUS 7

KURSUS 8

3 UGER

3 UGER

2 UGER

LØBENDE PRAKTIKPERIODER

5

Uddannelsens indhold
Uddannelsen er på professionsbachelorniveau og omfatter de fem nedenstående fagområder.
De angivne ECTS point vider arbejdsbelastningen og giver et billede af fagenes indbyrdes vægtning.
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MEDICINSK-FARMACEUTISKE FAG

SAMFUNDSFARMACEUTISKE FAG

78 ECTS

48 ECTS

Anatomi og fysiologi, patologi, almen
farmakologi, speciel farmakologi, farmaci.

Medicinsk sociologi, lovforståelse, økonomi i
relation til lægemidler, klinisk farmaci,
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

HUMANISTISKE FAG

ORGANISATION OG LEDELSE

25 ECTS

16 ECTS

Psykologi, etik, kommunikation, pædagogik,
formidling.

Organisation, ledelse og samarbejde,
markedsføring og salg, logistik, arbejdsmiljø,
kvalitetsstyring.

METODEFAG

VALGFAG

5 ECTS

5 ECTS

Metode.

På 3. uddannelsesår skal du vælge et fag
inden for et fagområde, som du er særlig
interesseret i. Det afsuttes med en større
projektopgave.

Er du særligt interesseret i sygehusapotek?
Du kan også vælge at gennemføre uddannelsen i et kombineret uddannelsesforløb, hvor praktiktiden er
fordelt mellem et apotek og et sygehusapotek. Uddannelsen og eksaminer er identiske med den uddannelse, hvor praktikken primært foregår på et apotek.
Læs mere på farmakonomuddannelsen.dk eller kontakt Farmakonomskolens studieadministration.

Optagelse på farmakonomuddannelsen
Adgangskrav

Optagelse

•

For at blive optaget på farmakonomuddannelsen
skal du finde en uddannelsesplads på et apotek
og skrive under på en ansættelseskontrakt.

•
•
•

Gymnasial uddannelse:
Stx, hf, hhx, htx, eux eller IB mv.
Gymnasiale indslusningskurser for
fremmedsprogede (GIF)
SOSU-assistentuddannelsen med dansk C,
naturfag C og engelsk D
Udenlandske eksaminer, sidestillet med
dansk gymnasial eksamen.

Farmakonomuddannelsen anbefaler, at du minimum har karakteren 4 i følgende fag: Mundtlig
dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik.

De apoteker, som tilbyder ledige uddannelsespladser, fremgår af en liste på farmakonomuddannelsen.dk.
Læs mere om, hvordan du bliver optaget på
farmakonomuddannelsen.dk
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Farmakonomskolen
Pharmakon a/s
Milnersvej 42 - 3400 Hillerød
Tlf. 4820 6071

farmakonomuddannelsen.dk
farmakonomskolen@pharmakon.dk
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