
FARMAKONOMER 
I LÆGEPRAKSIS

DERFOR SKAL DU ANSÆTTE EN FARMAKONOM
I takt med at flere opgaver flyttes fra sygehusene til de praktiserende læger, kan der være et øget 
behov for at fokusere på, at patienterne får den tilstrækkelige viden og information om, hvordan de 
skal håndtere deres lægemidler, så utilsigtede hændelser minimeres.

For at sikre kvalitet i medicinhåndteringen over for patienterne – og især patienter med kroniske  
sygdomme – kan en del af løsningen være at ansætte en farmakonom.

Farmakonomer har en stærk, faglig profil inden for medicinhåndtering og er uddannet til at viderefor-
midle deres viden til patienterne og derigennem styrke patientsikkerheden.

Farmakonomer:
• har stor faglig viden om, hvordan medicin virker alene og sammen med andre medikamenter.
• bidrager til patientsikkerheden, fordi de i kraft af deres uddannelse har lært, hvordan effektive 
 arbejdsgange omkring medicinhåndtering opbygges og vedligeholdes.
• ved, hvordan medicin skal opbevares, for at medicinen er virksom.
• har styr på medicintilskudsregler.
• har viden om dosisdispenseret medicin. 

ARBEJDSOPGAVER I LÆGEPRAKSIS
Eksempler på arbejdsopgaver, som farmakonomer i lægepraksis varetager – ofte i samarbejde med 
andre sundhedsprofessionelle som for eksempel sygeplejersker, bioanalytikere og laboranter:
• Visiterer alle patienter.
• Laver medicingennemgang.
• Holder styr på ordinationer i Det fælles Medicinkort (FMK).
• Vaccinerer både børn og voksne.
• Tager infektionstal/blodprocent (hæmoglobin) og andre blodprøver.
• Foretager blodtryksmåling.
• Laver kvalitetsstyring indenfor Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
• Fjerner suturer.
• Poder halse (for halsbetændelse).
• Undersøger urin i forhold til blærebetændelse og vurderer evt. behandling.
• Foretager øreskylning.
• Har opsøgende hjemmebesøg som indebærer medicingennemgang, samtale med patienten og  
 tilbagemelding til lægen, så lægen kan følge op.

Søg efter en farmakonom via jobopslag på farmakonom.dk og i fagbladet Farmakonomen.
For mere information se: farmakonom.dk eller ring til Farmakonomforeningen på tlf. 3312 0600.
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FARMAKONOMER I LÆGEPRAKSIS 
Hos den praktiserende læge og i lægehuse arbejder farmakonomer blandt andet med recepthåndte-
ring samt rådgivning og visitering af patienter i klinikken og via telefonen. 

Mange farmakonomer håndterer også forskellige tests, for eksempel blod- og urinprøver – gerne i  
samarbajde med andre sundhedsfaglige kolleger. Farmakonomen varetager desuden ofte administra-
tive opgaver i klinikken.

FARMAKONOMER PÅ APOTEK
Farmakonomer udgør den største faggruppe på de private apoteker. De er uddannet til at være ser-
vicemindede og strukturerede i deres omgang med lægemidler. 
 
På apotekerne udleverer farmakonomer lægemidler, kontrollerer recepter og rådgiver kunder om 
receptpligtig medicin såvel som håndkøbslægemidler.

De rådgiver om blandt andet interaktioner, bivirkninger, styrke, dosering, lægemiddelformer og om, hvordan  
lægemidlet tages korrekt. Og de fortæller patienter om regler for medicintilskud. Ofte er det apotekets 
farmakonomer, som har kontakt med lægen for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende en recept.

Farmakonomer varetager også forskellige sundhedsydelser fra apoteket, for eksempel om rigtig brug af 
astmamedicin og -inhalatorer, vaccination, dosisdispensering af lægemidler, måling af blodsukker m.v.

FARMAKONOMER PÅ SYGEHUS
På sygehusene arbejder farmakonomer i stigende grad med klinisk farmaci på sygehusets  
afdelinger. Klinisk farmaci kan være at yde medicinservice til sygehusets afdelinger eller optage  
medicinanamnese for patienter på afdelingerne. 

Farmakonomer rådgiver også sygehusets øvrige sundhedspersonale om for eksempel utilsigtede  
hændelser og medicineringer. Farmakonomer arbejder desuden med produktion af lægemidler (for 
eksempel cytostatika) og kvalitetskontrol.

FARMAKONOMER I MEDICINALINDUSTRIEN
Farmakonomer arbejder også i medicinalindustrien og andre private virksomheder. I den farmaceutiske 
industri er det største arbejdsområde for farmakonomer kvalitetsstyring. Farmakonomer arbejder 
også med forskning, udvikling af nye lægemidler og produktion.

Farmakonomuddannelsen er en treårig videregående sundhedsuddannelse, som foregår på  
Farmakonomskolen – Pharmakon i Hillerød.

Uddannelsen er en vekslen mellem teoretisk undervisning på skolen og praktik på apotek 
og sygehusapotek.

Se mere på pharmakon.dk.

Få mere at vide
Hvis du vil vide mere om farmakonomer, så kontakt:

FARMAKONOMFORENINGEN 
tlf. 3312 0600
ff@farmakonom.dk
farmakonom.dk
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