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Kompetenceudviklingsfonden

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2008 var parterne enige om at prioritere
kompetenceudvikling af farmakonomer meget højt. Det betyder, at der blev afsat 4 mio. kr. til kompe-
tenceudvikling, der ligger ud over den efteruddannelsesret, som farmakonomer allerede har ifølge
overenskomsten.

Det er hensigten med kompetenceudviklingsfonden, at farmakonomer fremover skal have mulighed
for at deltage i mere efter- og videreuddannelse end hidtil.

Apotekeren kan sammen med den enkelte farmakonom søge fonden om refusion af udgifter afholdt i
forbindelse med kompetenceudvikling. Der er fastsat betingelser for, hvornår man kan få refusion til
kompetenceudvikling fra Fonden

Kompetenceudviklingen skal ligge indenfor enten
o Standard for skrankerådgivning,
o Sundhedsydelser,
o Udvikling af implementeringskompetence eller
o Ledelsesudvikling

Forudsætningen for at opnå støtte er desuden, at der forudgående med farmakonomen er aftalt kompe-
tenceudvikling/efteruddannelse af mindst tre dages varighed.

Der ydes refusion med 50 % af udgiften til kompetenceudviklingen, idet apoteket dog maksimalt kan
modtage 10.000 kr. i refusion pr. overenskomst år pr. farmakonom (omregnet til fuldtid).

Det betyder, at hvis der er ansat farmakonomer svarende til fx 7 farmakonomer på fuld tid, vil apote-
ket kunne søge om op til 70.000 kr. i refusion pr. år. Refusionen skal ikke fordeles ligeligt på farma-
konomerne, men kan bruges til finansiering af en enkelt farmakonoms kompetenceudvikling.

Der er således mulighed for at få gennemført en omkostningstung kompetenceudvikling af den enkelte
farmakonom.

Da der er tale om en fond med en fastsat pulje, vil fonden på et tidspunkt ikke længere have midler til
at yde refusion. Det anbefales derfor at aftale og gennemføre kompetenceudviklingen så snart som det
er muligt. Dog er 1 mio. kr. reserveret til uddeling i overenskomståret 2010-11.

Ved ansøgning til Kompetenceudviklingsfonden skal vedlagte blanket udfyldes og sendes til Apote-
kerforeningen.



Apotekeren og den enkelte farmakonomen kan også søge om en forhåndstilkendegivelse, om hvorvidt
en given kompetenceudvikling ligger inden for de rammer, som Kompetenceudviklingsfonden yder
refusion til.

Den faglige videreuddannelse i Klinisk farmaci og Folkesundhed, som er udsendt til alle apoteker i
november måned er ikke omfattet af krav om forudgående aftalt kompetenceudvikling af mindst tre
dages varighed.

T il denne uddannelse kan der også søges om 50 % tilskud. T ilskuddet til den faglige videreuddannelse
i Klinisk farmaci og Folkesundhed er udover de 10.000 kr. pr. omregnet fuldtidsansat farmakonom.

Tilmelding til modulerne i denne uddannelse sker til Pharmakon, som sender et ansøgningsskema til
den enkelte farmakonom samtidig med bekræftelsen på optagelse på uddannelsen.

Vi håber, at mange vil benytte sig af de nye muligheder for mere efter- og videreuddannelse.
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