SÅDAN FÅR DU
EN FARMAKONOM
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Lægehuset søger en farmakonom, som kan indgå i vores dygtige team af praksispersonale, og som
kan bistå os med de stigende antal af medicinfaglige opgaver.

DINE OPGAVER
Som farmakonom i lægehuset skal du i samarbejde med resten af praksispersonalet varetage
følgende opgaver:
• Visitere patienter
• Gennemgå patientens medicin samt rådgive patienter om brug, nedtrapning og bivirkninger
• Holde styr på ordinationer i Det Fælles Medicinkort
• Recepthåndtering
• Vaccinationer
• Måle infektionstal/blodprocent og tage blodprøver
• Foretage blodtryksmåling og fjerne suturer
• Pode samt undersøge urin – herunder vurdere behandlingsbehov
• Assistere på eller foretage hjemmebesøg
• Gennemgang af lægetasker
• Bestilling af medicin til brug i praksis og i lægetasken
• Kontrol af akutberedskab
• Div. kontroller af logbøger (udløb, temperatur m.m.)
• Fejlregninger til sygesikringen

DIN PROFIL
Dine kompetencer og interesser:
• Har stor faglig viden om medicin og har lyst til at arbejde i almen praksis
• Har styr på medicintilskudsreglerne
• Er god til at tale med mennesker og kan lide det borgernære arbejde
• Kan indgå i et tværfagligt team og bidrage til videndeling og samarbejde
• Kan arbejde selvstændigt og bidrage med godt humør i en travl hverdag, hvor patienten er i centrum
• Kan have mange bolde i luften på en gang, men stadig bevare roen og overblikket
• Er åben overfor de mange forskellige personligheder, du møder blandt patienterne

HVAD VI KAN TILBYDE DIG?
Du bliver en del af et lægehus, hvor vi løfter i flok, og hvor vi vægter den faglige sparring højt. Vi er
gode til at hygge os rundt om frokostbordet – og til at møde patienterne med et smil.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål, så kontakt læge Jens Jensen på tlf. 12 34 56 78
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 24. december kl. 24.00. Du skal sende din ansøgning
og CV til mailadressen: lægehus@lægehus.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

SÅDAN FÅR DU
EN FARMAKONOM

HVAD ER EN FARMAKONOM?
Farmakonomer er specialister i medicinhåndtering og har viden om blandt andet kvalitetssikring,
farmakologi, anatomi, fysiologi, sygdomslære og kommunikation. På grunduddannelsen lærer
farmakonomer at have en åben og servicemindet tilgang til patienterne, herunder hvordan man
– med den rette og behagelige spørgeteknik – kan fremstå interesseret og åben.
Farmakonomuddannelsen er en treårig videregående sundhedsuddannelse. Uddannelsen
er en blanding af teoretisk undervisning på Farmakonomskolen i Hillerød og praktik på apotek.
Uddannelsens niveaumæssige indplacering svarer til en professionsbachelor – på linje med mange
andre sundhedsfaglige grupper fx sygeplejersker.
Farmakonomer er den største faggruppe på de private apoteker, ligesom de også arbejder i
lægepraksis, på sygehuse, i kommuner og i medicinalindustrien.

Vil du vide mere?
Farmakonomforeningen er den faglige organisation for farmakonomer.
Hvis du vil have mere at vide om farmakonomer i lægepraksis,
så kontakt os på tlf. 3312 0600 / ff@farmakonom.dk

